
Dania główne:

                          

  

Sałatki, sosy:

Makarony:

Zupy:

Ekstra kanapki:

Sałatki ekstra:

 

  

  

Przystawki:

   

Ogony krewetek z ziołowym curry, z sałatą z rukoli i 
pomidorów 

3.490 Ft102

Ser camembert z rusztu z orzechami, jabłkami w białym winie, 
z dzikimi czereśniami i wiśniami oraz słodkimi ziemniakami

2.590 Ft101

    

Mieszana zupa rybna z Cisy z �letem z karpia i suma, z 
wnętrznościami ryb 

2.890 Ft103

Rosół z kury z makaronem ślimaczkami, z gotowanymi 
warzywami i żołądkami 

1.390 Ft104

Ognisty, nizinny gulasz wołowy z knedlami z pietruszką 2.190 Ft105

Tajskie czerwone curry, zupa jarzynowa na mleku kokosowym 
z baby pak choyal, boczniaki, smażona 
wiosenna rolada

1.490 Ft106

   
Chłodnik z sezonowych owoców z bitą śmietaną i lodami 
waniliowymi 

1.390 Ft107

Kanapka z piersią z kurczaka z ziołami (liść sałaty, pieczony 
boczek, sos cezar, suszone pomidory, chleb ciabatta) 

2.290 Ft108

Ręcznie robiony hamburger z serem. Wołowina Black Angus 
(18dkg), frytki ze słodkich ziemniaków, majonez 

3.190 Ft109

Sałatka Cezar, z ziołowymi kawałkami z piersi z kurczaka, 
gotowane jajko

2.590 Ft110

Kawałki pieczonego karpia bez ości, z majonezowym sosem, 
z pieczonymi słodkimi ziemniakami, z kolorową letnią sałatą 

3.790 Ft111

Paprykarz z szarego suma ze śmietaną z kluseczkami z białym 
serem i skwarkami 

4.500 Ft112

Wolno pieczone, chrupkie kacze udko, ze słodkimi ziemniakami,
ze śliwkami w czerwonym winie i lawendą 

3.590 Ft113

Pierś z kurczaka supreme pieczona na ziołowym maśle z 
ziemniakami ze śmietaną i warzywami oraz leśnymi
grzybami 

3.990 Ft114

Wiedeński kotlet cielęcy z frytkami oraz mizerią z czosnkiem 
i jogurtem” 

4.490 Ft115

Pieczony ser „Gomółka” z bazylią, pieczonymi warzywami, 
z bulgurem z pomidorową kapustą 

3.190 Ft116

Nasze dania retro:

    

117 Tradycyjna pieczeń cygańska (soczysta), z kogucim grzebieniem, 
z pieczonymi frytkami 

3.590 Ft

118 Kluseczki z sera owczego z domowymi, wędzonymi skwarkami
ze słoniny

1.690 Ft

119 Kluski z twarogiem i domowymi. Wędzonymi skwarkami ze 
słoniny 

1.690 Ft

2.290 Ft120 Spaghetti z potrawką z bazylii i pomidorów z wiórkami z 
parmezanu 

    

121 Domowe kiszone ogórki (sezonowo) 750 Ft

Majonez 350 Ft126

Sos koperkowo-jogurtowy 350 Ft127

Desery:
    128 Deser túró ”rudi” (twaróg w czekoladzie) z orzechami laskowymi 
i wiśniami

1.390 Ft

Strudel jabłkowy z lodami waniliowymi, ze słonym karmelem 1.390 Ft129

Sałatka z pomidorów 750 Ft122

Kolorowa letnia sałatka 750 Ft123

Sałatka z ogórków 750 Ft124

Ketchup 350 Ft125
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GLUTEN ORZECHY

ORZESZKI ZIEMNE SIARCZYN

MLEKO SEZAM

NOWOTWÓR SELER

MUSZTARDA MIĘCZAKI

ZIARNA SOJOWA KLUB

JAJKO RYBA

Zboża zawierające gluten (tj. 
pszenica, żyto, jęczmień, owies, 
orkisz, kamut lub odmiany 
hybrydowe) i produkty pochodne.

Orzeszki ziemne i produkty z 
nich.

Mleko i produkty pochodne.

Skorupiaki i produkty z nich 
otrzymane.

Musztarda i produkty pochodne.

Soja i produkty pochodne.

Jaja i produkty jajeczne.

Orzechy, czyli migdały, orzechy laskowe, 
orzechy włoskie, orzechy nerkowca, 
orzechy pekan, orzechy brazylijskie, 
pistacje, orzechy makadamia, orzechy 
queensland i produkty z nich wytworzone.

Dwutlenek i siarczan siarki wyrażo-
ne jako SO2 w stężeniach 
przekraczających odpowiednio 10 
mg/kg i 10 mg/litr.

Nasiona sezamu i produkty z 
nich.

Seler i produkty pochodne.

Mięczaki i produkty pochodne.

Łubin i produkty pochodne.

Ryby i produkty rybne

Do ceny potraw doliczamy 10% opłaty serwisowej!
Ceny podane są w forintach, zawierają VAT.  

R oznacza potrawy, które zostały sporządzone z produktów charakterystycznych i 
dostępnych w naszym regionie.


