
ÉTLAP
Előétel

Lágy kecskesajt balzsamos céklával és sült diókrémmel (GM) 2490 Ft
Sült kacsamáj zölborsókkal és tepertő morzsával 3190 Ft

Leves

Fácán erőleves roppanós zöldségekkel fürjtojással és házi tésztával (LM) 1790 Ft
Esztergomi halleves molnárcsuszával 2390 Ft
Hideg, joghurtos spárgaleves friss eperrel (GM) 1790 Ft

Főétel

Tanyasi csirkemell mángolddal és yuzus karotta krémmel (GM) 3690 Ft
Borjú bécsi snidlinges burgonyasalátával 4690 Ft
Szalontüdő pirított szalvétagombóccal és tejföl habbal 3890 Ft
Flat iron steak klasszikus zöldbors mártással és héjas sült burgonyával (GM) 7990 Ft
Grillezett camambert repcemézes diópesztóval és friss salátával 3490 Ft

Gyerekeknek

Rántott vagy grillezett csirkemell sült krumplival 2190 Ft

Desszert

Somlói galuska 1790 Ft
Macaron válogatás, bogyós gyümölcsökkel (GM) 1790 Ft
Erdeigyümölcsös túró mousse (CM, GM) 1790 Ft

Vadkovászos kenyérkosár 1190 Ft

GM – gluténmentes, LM – laktózmentes, CM – cukormentes. Az. Az allergénekkel kapcsolatban kérdezze kollégáinkat. 
A végösszeghez 12% szervízdíjat számolunk fel. Az árak forintban értendők és az ÁFA összegét tartalmazzák.



MENU
Starter

Soft goat cheese with balsamic beetroot and grilled walnut cream (GF) 2490 Ft
Roast duck liver served with green peas and crumble 3190 Ft

Soup

Pheasant soup with crispy vegetables, quail eggs and homemade pasta (LF) 1790 Ft
Traditional Hungarian fish soup ’Esztergom style’ served with our local pasta 2390 Ft
Chilled yoghurt asparagus soup and fresh strawberries (GF) 1790 Ft

Main

Farm chicken breast with chard and yuzu carrot cream (GF) 3690 Ft
Wiener Schnitzel, chives, potato salad 4690 Ft
Beef lungs, parsley dumplings with a hint of our best local sour cream 3890 Ft
Flat iron steak in green pepper sauce, served with fried potatoes (GF) 7990 Ft
Honey grilled camembert cheese with walnut pesto and fresh salad 3490 Ft

For kids

Fried or grilled chicken breast with French fries 2190 Ft

Dessert
 
Hungarian Sponge cake “Somló style” 1790 Ft
“Berries” Macaron selection (GF) 1790 Ft
Cottage cheese mousse with red berries (SF, GF) 1790 Ft

Sourdough bread basket 1190 Ft

GF – gluten-free, LF – lactose-free, SF – sugar-free. Please ask your waiter if you require any information regarding allergies 
or intolerances. 12% service charge will be added to your bill. Our prices are indicated in HUF and include the amount of VAT.


