
menu
étel- és itallap

Árainkhoz 12% szervízdíjat számolunk fel!

12% service charge will be added to your bill!

SÖRFALAT  Ω STARTERS 
Ülj le mellénk  Ω Sit down, eat with us 2.890.-

Zöldborsos pácolt camembert, pácolt olívákkal,  
cayenne borsos sült mandulával, pirítóssal
Camembert marinated with green pepper, marinated olives,  
roasted almonds, with toast
1, 7, 8

Isztambul elesett. Hurrá!  Ω Rooting for Istanbul. 2.990.-
Tradicionális humusz fűszeres báránnyal, fenyőmaggal, pitával
Traditional hummus with seasoned grilled mutton, with pine nuts and pita
1, 8, 9, 11

Meccsnézés közben  Ω Watching Dortmund win 4.490.-
Fűszeres tatár beafsteak pirítóssal, rózsaborsos lila hagyma lekvárral, 
bazsalikomos koktélparadicsommal, fűszervajjal
Beef tartar with onion chutney, cherry tomatoes and toast
1, 3, 7, 10

Rusztikus élvezet  Ω Rustic delight  2.190.-
Rozmaringos, sörös juhsajt krém,  
bundában sült hagymakarikákkal pirított bagettel
Ewe cheese cream with fried onion rings, toasted baguette
1, 3, 7

3 szegény szabólegény  Ω 3 little mice 1.990.-
Házi fűszeres sült burgonya, háromféle mártogatóssal
Spicy fried potato wedges, with 3 kinds of dips
1, 2, 3, 7, 9, 10

A repülő hollandi  Ω Flying Dutchman 2.490.-
Fűszerkéregben sült csirkeszárny tövek (500g) vörös churrys coleslaw salátával
Spicy chicken wings ( 500g ) with coleslaw salad with red curry
1, 2, 3, 7, 9, 10

LEVESEK  Ω SOUPS 
Paciarcú tündérlány  Ω Bitches of Instagram 990.-

Jalapenos cheddar sajt leves, sült baconnal
Cheddar cream soup with jalapeño and crispy bacon
1, 7, 9, 10

Ki tudja meddig  Ω As long as we can 1.290.-
Barna sörös, fűszeres marha gulyásleves, zöldségekkel, gombákkal
Beef soup with brown ale, vegetables and mushrooms
1, 9, 10

Duruzsol a kandalló  Ω Next to the fireplace 890.-
Régimódi húsleves, zöldfűszeres daragombóccal
Old fashioned broth with seasoned dumpling
1, 3, 9

Zöld, fiatal, demagóg  Ω Change, that hurts 890.-
Hideg, sült almás, joghurtos zeller krémleves pirult dióval
Cold celery cream soup with yoghurt and toasted walnut
7, 8, 9, 10

SALÁTÁK  Ω SALADS 
Induljunk Bhutanba  Ω Let’s go to Bhutan 4.990.-

Pácolt, sült kacsamell csíkok thai fűszeres, sült ananászos, kesudiós salátával
Marinated duck breast strips with a salad with Thai spices,  
grilled pineapple and cashew
1, 5, 6, 8, 9, 10, 13

Verviers-i meleg csirkesaláta  Ω Verviers warm chicken salad 3.290.-
Vadmajorannával, tömjénfűvel fűszerezett csirkemell csíkok,  
juhsajttal, levélsalátán
Grilled chicken breast strips seasoned with wild marjoram  
and incense on a green salad
7, 9, 10

Alusapkás tudósok  Ω Inventing nothing 2.990.-
Grillezett füstölt gomolya rukkolás, bazsalikomos paradicsomsalátával, 
feketeoliva tapenados pirított baguettel
Grilled ewe cheese, with basil seasoned tomato salad  
with tapenade on toasted baguette
1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 

Tengeri találkozás  Ω Meeting at high sea.  4.390.-
Fűszervajjal grillezett lazac filé, fehér tőkehal filé  
és kagyló hús balzsamecetes kevert salátán
Salmon, cod and mussels grilled on seasoned butter,  
with mixed green salad with balsamic vinegar
4, 7, 9, 10, 13

VEGETÁRIÁNUS  Ω VEGETARIAN 
Kecske a kertben  Ω The goat in the garden 3.090.-

Grillezett kecskesajt magvakkal sült zöldségeken
Grilled goat cheese with grilled vegetables and seeds
1, 7, 8, 11

Spenótos lángos  Ω The spinach cone 2.490.-
Fokhagymás, tejszínes leveles spenóttal töltött burgonyalángos, fetás 
juhtúrókrémmel, paradicsomsalátával
Potato cone filled with spinach with garlic and cream, with ewe cheese creme 
with Feta, tomato salad
1, 3, 7, 9, 10

Pilisi piknik  Ω Picnic in the hills 3.090.-
Lilahagymás, füstölt gomolya sajt és koktélparadicsom grillen sütve, 
fokhagymás, spenótos tejszínben párolt gnocchin
Grilled smoked cheese and cherry tomato with gnocchi steamed  
in cream with spinach 
1, 3, 7

KAGYLÓK, RÁKOK  Ω MUSSELS AND PRAWNS 
1 kg kagyló Ω mussels vagy Ω or 0, 35 rák Ω prawns 4.590.- Ω 5.990.-

Gyógyhatású térkő  Ω Money well wasted 
Vajjal, fokhagymával, citrommal, zöldhagymával, petrezselyemmel, fehérborral, 
tejszínnel párolt héjas fekete kagylók  Ω tigrisrákok sült burgonyával
Mussels Ωprawns steamed with butter, garlic, lemon, parsley in white wine with 
French fries
7, 9, 13  Ω2, 7, 9 

Nyaralj a forintövezetben  Ω Vacation in the backyard 
Bazsalikommal, petrezselyemzölddel, fokhagymával, fehérborral, tejszínnel erdei 
gomba krémmártásban párolt kagylók  Ω rákok sült burgonyával 
Mussels Ωprawns steamed with white wine, cream, forest mushrooms, parsley, 
garlic, with French fries
7, 9, 13 Ω2, 7, 9

Etess oligarchát  Ω Feed the oligarch 
Vegyes olívákkal, zöldfűszeres paradicsomban fehérborral, fokhagymával párolt 
kagylók Ωrákok
Mussels Ωprawns steamed in white wine with olives, tomato, garlic, green herbs 
and French fries
9, 13 Ω2, 9 

HALAK  Ω FISH 
Santiago vacsorája  ΩSantiago’s supper 3.990.- 

Fűszervajban sült tengeri hal szeletek és kékkagyló hús zöldfűszeres sült 
burgonyával, grillezett zöldségekkel
Fish and mussel grilled on seasoned butter,  
with seasoned baked potato, grilled vegetables
4, 7, 9, 10, 13

Túl az Óperencián  Ω Over the big water 3.690.-
Fűszeres tempurában ropogósra sült fehér tőkehal szeletek,  
wasabis vajas borsóval sült burgonyával
Cod baked in seasoned tempura, with potato baked with wasabi butter
1, 4, 7, 9, 10

Vettünk egy erőművet, örülsz?  Ω A power plant for your bday 5.190.-
Roston sült lazac derék, baconos, aszalt paradicsomos sajtmártásban párolt 
brokkolival, zöldfűszeres rizzsel
Grilled salmon, with broccoli steamed in a cheese sauce, with rice
1, 4, 7, 9

A szokásos vidámság  Ω Funny, but not 3.990.-
Grillen sült füstölt makréla filék és koktélparadicsom, sült baconös,  
juhtúrós gnocchin 
Grilled, smoked mackerel filet on gnocchi with crispy bacon and cherry tomatoes
1, 3, 4, 7, 9, 10
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Árainkhoz 12% szervízdíjat számolunk fel!
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Áraink forintban értendőek‚  

az érvényes ÁFA-t tartalmazzák.  
A féladagokért 65%-ot számolunk fel.

The prices are in HUF  
and include the VAT as well. 

For half portions we charge 65%.

SZÁRNYAS  Ω POULTRY 
Zavar a zerőben  Ω Disturbance in the force 2.790.-

Baconnal, lilahagymával sült csirkemáj,  
tejszínes peri-peri szószban párolva, pirult szalvétagombóccal tálalva
Chicken liver baked with butter, bacon and onion,  
steamed in peri-peri sauce with cream, with baked dumplings
1, 3, 7

Kriek, a kacsa  Ω Kriek the duck 4.990.-
Kardamomos pácban érlelt kacsacsíkok meggysörben párolva,  
vajon pirult szalvétagombóccal
Duck breast strips marinated in cardamom and cheery-beer sauce,  
with baked dumplings
1, 3, 7, 9

Ötzi a hó alatt  Ω Don’t stay home, travel 2.990.-
Aszaltparadicsomos olíva salsával, mozzarellával csőben sült csirkemell filé, 
zöldsalátával, zöldfűszeres párizsi burgonyával
Chicken breast filet gratinated with olive salsa and mozzarella,  
with a green salad and baked potato
7, 9, 10

A leuveni professzorok kedvence  Ω The prof’s favorite  5.290.-
Rózsaszínre sült, pácolt kacsamell steak (300g),  
hagymás törtburgonyával, kevert zöldsalátával 
Duck breasst steak ( 300 gr)with baked crushed potato and green salad
9, 10

Árnyékban sörözünk  Ω Under the chestnut tree  2.890.-
Roston sült csirkemell filé, baconos kéksajtmártásban párolt brokkolival, 
zöldfűszeres rizzsel
Grilled chicken breast with broccoli, steamed in cheese sauce with bacon,  
rice with green herbs
1, 7, 9

Új idők új csirkéje  Ω Chicken of a new era. 2.790.-
Csirkecomb falatok serpenyőben, sült zöldségekkel,  
fűszeres burgonyával, borsos joghurtmártással
Grilled chicken thigh filet, with grilled vegetables,  
spicy potato, with yoghurt dressing
7, 9

SR, a madridi hentes  Ω SR, the butcher of Madrid 2.890.-
Baconnal, mediterrán fűszerekkel, aszalt paradicsommal, olívaolajon pirult 
csirkemell csíkok és friss gnocchi, parmezános tejszínben 
Chicken breast strips grilled with sun-dried tomato, bacon and seasonings, with 
gnocchi with cream with parmesan
1, 7, 9

Hulló csillag  Ω Falling star 3.190.-
Parmezános tojásbundában roston sült csirkemell filé, balzsamecetes kevert 
salátával, sült burgonyával
Chicken breast filet in a parmesan coating, with baked potato and salad with 
balsamic vinegar
1, 3, 7, 9, 10

SERTÉS  Ω PORK 
Az Ördög, a Bohóc, meg a Dagadt  Ω Inglorious basterds 3.190.-

Rozmaringos, konfitált tarja, sülthagymás, tejfölös, zöldfűszeres apróburgonyával. 
Pork blade confit with rosemary, with baked apple with pearl onion, baked , 
crushed potato
9, 10

Feltámadt a sárkány  Ω Dragon on the rise 3.290.-
Fűszerkéregben sült oldalas vöröscurrys coleslaw salátával,  
fűszeres sült burgonyával
Marinated pork ribs, with coleslaw with mango, French fries
2, 3, 7, 9, 10

Csehszlovák legenda  Ω Legends of Czechoslovakia. 3.290.-
Füstölt húsos szalonnával, petrezselyemmel,  
fokhagymával pirult sertésszűz csíkok és csirkemáj,  
paradicsommal, fűszeres sült burgonyán, sült hagymával tálalva
Tenderloin strips and chicken liver, grilled with bacon,  
parsley and garlic, with spicy baked potato 
1, 9

Úgy építenék autópályát  Ω Get rich, build a highway 3.390.-
Szűzérmék baconnal, csípős pepperonival, fetával sütve, fűszeres tejföllel locsolt 
sült burgonyával, rukkolás paradicsomsalátával
Pork tenderloin, grilled with pepperoni and Feta, with baked potato with sour 
cream , tomato salad with arugula

MARHA ΩBÁRÁNY BEEF  Ω MUTTON 

Hedonista fényevő 7, 9, 10  Ω Treat yourself  6.290.-
Roston sült bélszín steak fűszeres olívaolajban pácolt, grillezett camemberttel és 
cukkínivel, zöldfűszeres párolt rizzsel, lilahagymás feketeribizli csatnival
Grilled steak with marinated grilled camembert and zucchini, rice and black 
currant chutney

Út a belső békéhez  Ω Finding inner peace 6.290.-
Roston sült bélszín steak fokhagymás spenóttal töltött burgonyalángossal,  
fetás juhtúró krémmel
Grilled steak with a potato cone filled with spinach with garlic,  
with ewe cheese with Feta
1, 3, 7, 9, 10

Puskás mindörökké  Ω Puskás for ever 6.290.-
Fűszeres pácolt bélszín steak roston sütve, sült császárszalonnás,  
fokhagymás zöldbabbal, sült burgonyával, Leffe Dark pecsenyelével
Grilled, marinated steak with string beans grilled with bacon,  
baked potato and a dark Leffe gravy
9, 10

Bárány alapú mentőcsomag  Ω No help for anyone 5.890.-
Rozmaringos feketeribizli lekvárral sült, pácolt báránycomb steak grillezett 
cukkinivel, zöldfűszeres sült burgonyával
Marinated grilled lamb shank, with black currant jam,  
with grilled zucchini, baked potato
9, 10

Így gondozd a báránykádat  Ω Treating the sheep right 5.990.-
Pácban érlelt báránycomb steak fűszeres padlizsánnal, fetával csőben sütve, 
grillezett köldségekkel, hagymás törtburgonyával
Marinated grilled lamb shank gratinated with seasoned grilled eggplant and Feta, 
grilled vegetables, baked crushed potato
7, 9, 10

DESSZERT  Ω DESSERT  
Belga csokis somlói Ω Sponge cake with Belgian chocolate 1.190.-

1, 3, 7

Fahéjas, almás tiramisu  Ω Tiramisu with apple and cinnamon 1.190.-
1, 3, 7

Csokoládétorta málnavelővel  Ω Chocolate cake with raspberry pulp 1.190.-
1, 3, 7
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