
Retró étel:
128 Hagyományos cigánypecsenye (szaftosan), 

kakastaréjjal, sült hasábburgonyával 
2.990Ft

Desszert:

145 Házunk almás lepénye vanília fagylalttal, 
sós karamellel         

1.290Ft

144 Mogyorós túró ”rudi” desszert,
vadcseresznyés meggyszemekkel        

1.290Ft

Saláták, öntetek:

Paradicsomsaláta 590Ft

Színes nyári saláta 590Ft

Uborkasaláta 590Ft

Ketchup 290Ft

142 Kapros joghurtos öntet 290Ft

136 Házi kovászos uborka (idényjellegű) 590Ft

141 Majonéz 290Ft

Tészták:
131 Juhtúrós sztrapacska házi füstölt szalonnapörccel 1.590Ft

132 Túrós csusza házi füstölt szalonnapörccel 1.590Ft

133 Spagetti bazsalikomos paradicsom raguban 
parmezán forgácsokkal 

2.190Ft

Gyerek menü:

152 Jerry elemózsiája 
(Rántott sajt párolt rizzsel) 

1.790Ft

Sült szalmaboglya 
(Sült hasábburgonya) 

790Ft

156 Gombóc Artúr csemegéje 
(Kakaós palacsinta 2db) 

790Ft

148 Asterix és Obelix csodalevese 
(Erőleves csigatésztával és zöldségekkel) 

790Ft

151 Vuk lakomája 
(Rántott csirkemell sült burgonyával)

1.790Ft

153 Pókember hálója 
(Milánói spagetti) 

1.790Ft

155 Nagymama titka 
(Ízes palacsinta 2db) 

790Ft

Főételek:

                          

  

Ropogós, sajtos ”borzaska” ködmönben sült csirkemell érmék, 
színes sült nyári zöldségekkel, 
fokhagymás tejfölös mártogatóssal 

2.990Ft121

Nyeles sertés karaj házi morzsában sütve, hasábburgonyával, 
fokhagymás, joghurtos ”uborkasalátával” 

3.390Ft123

Lassan sütött, ropogós kacsacomb, édesburgonyával, 
vörösboros, levendulás szilvával 

2.990Ft120

    

Bazsalikomos sült gomolya sajt, sült zöldségekkel, 
paradicsomos, kelkáposztás bulgúrral 

2.990Ft127

150 Csőrike csemegéje 
(Csirkemell roston, rizzsel és gyümölcs kompóttal)

1.790Ft

Szálkamentes ponty szeletek rántva, majonézes mártogatóssal, 
sült édesburgonyával, 
színes nyári salátával 

3.390Ft115

Hal főételek:

Tejfölös harcsapaprikás, tepertős túrós csuszával 3.390Ft117

Kecsege egészben sütve, köret nélkül 130Ft/dkg160

Szürke harcsa egészben sütve, köret nélkül 130Ft/dkg161

Fekete sügér egészben sütve, köret nélkül 130Ft/dkg162

Levesek:

Extra szendvicsek:

Extra saláta:

Tiszai vegyes halászlé szálkamentes ponty és 
harcsa filével, hal belsőséggel 

2.590Ft105

Cézár saláta, fűszeres csirkemell csíkok, főtt tojás 2.390Ft114

Kézműves sajtburger, Black Angus marhahús 
(18dkg), édesburgonya hasábok, majonéz 

2.990Ft112

Fűszeres csirkemell szendvics (saláta levél, sült bacon, 
cézár öntet, aszalt paradicsom, 
ciabatta kenyér) 

2.190Ft110

 

  

Sárgadinnye szeletek szárított sonkával 2.290 Ft104

Házi zakuszka, friss zöldségekkel, pirítóssal 1.990 Ft103

  

Előételek:

    

   Hideg idény gyümölcsleves tejszínhabbal, 
vanília fagylalttal 

1.190Ft109

Tyúkhúsleves csigatésztával, levesben főtt 
zöldségekkel, zúzával 

1.190Ft106

Thai vörös currys, kókusztejes zöldség leves bébi 
pak choyal, laskagombával, sült tavaszi tekerccsel 

1.290Ft108

Az árak forintban értendőek. 
Az Általános forgalmi adót és a szervizdíjat (10%) tartalmazzák!
A feltüntetett dkg árak a halak sütés előtti súlyára értendőek! 

147 Maci Laci kedvence 
(Gyümölcs krémleves tejszínhabbal) 

890Ft

149 Horgász a pácban 
(Panírozott hal rudacskák párolt rizzsel) 

1.790Ft


