
 
 
Előétel 

-Humusz fűszeres báránnyal, pita kenyérrel (2db)     1.990.-  

-Tatár beefsteak pirítóssal, lila hagyma lekvárral,      3.090.-   

-Rozmaringos juhsajt-krém , bundában sült hagymakarikákkal    1.690.- 

  pirított bagettel 

 

Leves   

- Jalapenos cheddar sajt leves, sült baconnal  3dl       890.- 

- Barna sörös, marha gulyásleves, zöldségekkel, gombákkal    1.290.- 

- Régimódi húsleves, zöldfűszeres daragombóccal 3dl      790.- 

 

Saláta 

-Grillezett csirkemell csíkok, vadmajorannáva, juhsajttal, levélsalátán   2.390.- 

-Grillezett füstölt gomolya rukkolás, bazsalikomos paradicsomsalátával,    2.390.- 

  feketeolivás baguettel 

- Grillezett lazac filé, fűszervajjal, fehér tőkehal filé és kagyló hús     3.190.-                 

  balzsamecetes kevert salátán 

 

Vegetáriánus  

- Grillezett kecskesajt magvakkal, sült zöldségekkel                2.490.-  

- Burgonyalángos, fokhagymás, tejszínes leveles spenóttal töltve,    1.990.-                     

  fetás juhtúrókrémmel, paradicsomsalátával 

 

Kagyló – 1kg 

-Fekete kagyló fehérboros, vajas fokhagymás tejszínnel párolva, citrommal,       4.590.- 

 zöldhagymával, petrezselyemmel, sült burgonyával 

 

-Fekete kagyló bazsalikomos tejszínes erdei gombás krémmártásban,     4.590.-   

 petrezselyemzölddel, fokhagymával, sült burgonyával  

 

 

 

 

 



 

Rák  - 35dkg 

 

-Tigrisrákok vajjal, fehérborros, vajas fokhagymás tejszínnel párolva, citrommal   5.990.-            

  zöldhagymával, petrezselyemmel, sült burgonyával 

-Tigrisrákok bazsalikomos tejszínes erdei gombás krémmártásban,       5.990. -          

  petrezselyemzölddel, fokhagymával,  sült burgonyával 

 

Halak       

- Tengeri hal szeletek fűszervajban sütve, és kékkagyló hús zöldfűszeres sült burgonyával,    2.790.- 

    grillezett zöldségekkel     

-Fehér tőkehal szeletek fűszeres tempurában ropogósra sütve, wasabis vajas borsóval             2.990.- 

  sült burgonyával    

-Lazac derék roston sütve,baconos, aszalt paradicsomos sajtmártásban            3.990.- 

 párolt brokkolival, zöldfűszeres rizzsel 

 

Szárnyas      

- Sült csirkemáj, baconnal, lilahagymával tejszínes peri peri szószban párolva,         2.290.-              

  pirult szalvétagombóccal tálalva 

- Csirkecomb filé falatok, sült zöldségekkel, borsos joghurtos mártással, 

fűszeres burgonyával                2.190.-       

- Kacsamellcsíkok kardamomos pácban érlelve, meggysörben párolva,                    3.890.-          

   vajon pirult szalvétagombóccal                                   

- Csőben sült csirkemell filé aszaltparadicsomos olíva salsával, mozzarellával,          2.390.-    

  zöldsalátával, zöldfűszeres párizsi burgonyával 

-Rózsaszínre sült, pácolt kacsamell steak (300gr), hagymás törtburgonyával. zöldsalátával    4.290.-                 

- Roston sült csirkemell filé, baconos kéksajt mártásban párolt brokkolival, -         2.190.-             

   zöldfűszeres rizzsel     

- Csirkemell csíkok baconnal, mediterrán fűszerekkel, aszalt paradicsommal,          2.290.-                           

   friss gnocchival, parmezános tejszínben párolva 

- Sült csirkemell filé parmezános tojás bundában, balzsamecetes salátával                 2.390.-                                       

, sült burgonyával      

-Fűszerkéregben sült csirkeszárny tövek (500gr) vörös churrys coleslaw salátán         2.290.- 

 

 



 

 

Sertés  

-Rozmaringos, konfitált tarja, gyöngyhagymás, cideres sültalmával,                                  2.390.-                             

   hagymás törtburgonyával 

- Sertészszűz csíkok, füstölt húsos szalonnával, csirkemájjal, paradicsommal   2.490.-            

   , fűszeres sült burgonyán, sült hagymával tálalva 

- Sertésszűz érmék roston, csípős pepperonis sajttal, paradicsom salátával, fűszeres tejföllel locsolt 

kemencés burgonyával                   2.490.-   

 

Marha      

-Roston sült bélszín steak fokhagymás spenóttal töltött burgonyalángossal,      4.790.-               

  fetás juhtúró krémmel 

-Fűszeres pácolt bélszín steak roston, sült császárszalonnás, fokhagymás zöldbabbal,          4.790.-               

  sült burgonyával, Leffe Dark pecsenyelével 

 

Bárány 

- Pácolt báránycomb steak, rozmaringos feketeribizli lekvárral sütve, grillezett cukkinivel,   4.790.-                         

   zöldfűszeres sült burgonyával 

 

Desszert 

-Belga csokis somlói         990.- 

-Fahájas, almás tiramisu       990.- 

-Csokoládé torta málnavelővel      990.- 

 

Extrák 
- Ketchup, mustár, majonéz, tejföl     200.- 
- Pita 1db        120.- 
- Kenyér, pirítós 2 szelet      100.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Italok 
 

- Pepsi     0,33l       390.- 
- Pepsi Max   0,33l       390.- 
- Schweppes tonic   0,33l       390.- 
- 7 Up     0,33l       390.- 
- Canada Dry    0,33l       390.- 
- Schweppes narancs   0,33l       390.- 
- Tropicana narancs   0.25l       390.- 
- Tropicana őszi   0.25l       390.- 
- Vöslauer ásványvíz (szénsavmentes, szénsavas)  0,5l    350.-  
- Red Bull 0,25         850.- 

 

 


