
Főételek:

                          

  

Saláták, öntetek:

Tészták:

Levesek:

Extra szendvicsek:

Extra saláta:

 

  

  

Előételek:

   

Az ételek eladási árára 10% szervízdíjat számolunk fel!
Az áraink forintban értendők, az általános forgalmi adót tartalmazzák.

Fűszeres currys garnélarák farok, rukkolás paradicsomos 
salátával

3.490 Ft102

Roston sült camembert sajt dióval, fehérboros almával, 
vadcseresznyés meggyszemekkel, édesburgonyával

2.590 Ft101

    

Tiszai vegyes halászlé szálkamentes ponty és harcsa�lével, 
hal belsőséggel 

2.890 Ft103

Tyúkhúsleves csigatésztával, levesben főtt zöldségekkel, 
zúzával

1.390 Ft104

Tüzes, alföldi marhapofa gulyás apró, petrezselymes 
galuskával

2.190 Ft105

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

1.490 Ft106

   
Hideg idény gyümölcsleves tejszínhabbal, vaníliafagylalttal 1.390 Ft107

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

2.290 Ft108

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

3.190 Ft109

Cézár saláta, fűszeres csirkemellcsíkok, főtt tojás 2.590 Ft110

Szálkamentes pontyszeletek rántva, majonézes mártogatóssal,
 sült édesburgonyával, színes nyári salátával 

3.790 Ft111

Tejfölös szürkeharcsapaprikás, tepertős túrós csuszával 4.500 Ft112

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

3.590 Ft113

Fűszeres vajban sült csirkemell supreme, tejfölös, 
zöldséges burgonyával, erdei gombákkal 

3.990 Ft114

Bécsi szelet borjúhúsból, hasábburgonyával, fokhagymás, 
joghurtos ”uborkasalátával” 

4.490 Ft115

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

3.190 Ft116

Retró étel:

    

117 Hagyományos cigánypecsenye (szaftosan), kakastaréjjal, 
sült hasábburgonyával 

3.590 Ft

118 Juhtúrós sztrapacska házi füstölt szalonnapörccel 1.690 Ft

119 Túrós csusza házi füstölt szalonnapörccel 1.690 Ft

2.290 Ft120 Spagetti bazsalikomos paradicsom raguban 
parmezán forgácsokkal

    

121 Házi kovászos uborka (idényjellegű) 750 Ft

Majonéz 350 Ft126

Kapros joghurtos öntet 350 Ft127

Desszert:
    128 Mogyorós túró”rudi” desszert, vadcseresznyés 
meggyszemekkel

1.390 Ft

Házunk almás lepénye vaníliafagylalttal, sós karamellel 1.390 Ft129

Paradicsomsaláta 750 Ft122

Színes nyári saláta 750 Ft123

Uborkasaláta 750 Ft124

Ketchup 350 Ft125
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GLUTÉN DIÓFÉLÉK

FÖLDIMOGYORÓ SZULFIT

TEJ SZEZÁMMAG

RÁKFÉLÉK ZELLER

MUSTÁR PUHATESTŰEK

SZÓJABAB CSILLAGFÜRT

TOJÁS HAL

Glutént tartalmazó gabonafélék 
(azaz búza, rozs, árpa, zab, tönköly-
búza, kamut illetve hibridizált fajtái) 
és a belőle készült termékek.

Földimogyoró és a belőle készült 
termékek.

Tej és a belőle készült termékek.

Rákfélék és a belőle készült 
termékek.

Mustár és a belőle készült 
termékek.

Szójabab és a belőle készült 
termékek.

Tojás és a belőle készült 
termékek.

Diófélék, azaz mandula, mogyoró, 
dió, kesudió, pekándió, brazil dió, 
pisztácia, makadámia, queenslan-
dia dió és a belőlük készült 
termékek.

Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett 
szul�tok 10mg/kg, illetve 10mg/
liter őszkoncentrációt meghaladó 
mennyiségben.

Szezámmag és a belőle készült 
termékek.

Zeller és a belőle készült 
termékek.

Puhatestáek és a belőle készült 
termékek.

Csillagfürt és a belőle készült 
termékek.

Halak és a belőle készült termé-
kek.
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R  Régionkra jellemző és a régionkban beszerezhető alapanyagokból készült ételek jelzése.


