
Feluri principale:

                          

  

Salate, sosuri:

Paste:

Supe:

Sandvișuri suplimentare:

Salate suplimentare:

 

  

  

Aperitive:

   

Cozi de creveți ȋn sos picant de curry, rucola și salată 
de roșii 

3.490 Ft102

Camembert la grătar cu nuci, mere cu vin alb, cireșe 
dulci și cartofi dulci

2.590 Ft101

    

Ciorbă de  pește  mixtă  din Tisa cu file de crap si 
somn fără oase  de pește cu organe de  pește 

2.890 Ft103

Ciorbă de pui cu paste melcisori, cu pipote şi legume 
fierte ȋn supă

1.390 Ft104

Gulash picant  de vită cu găluște mici cu pătrunjel 2.190 Ft105

Supă de legume cu curry roșu thailandez, cu lapte de 
cocos cu baby pak choyal, cu ciuperci stridii, 
rulouri de primăvară prăjite 

1.490 Ft106

   
Supă rece de fructe de sezon cu frişcă şi ȋngheţată 
de vanilie 

1.390 Ft107

Sandviș cu piept de pui picant (frunze de salată, bacon 
prăjit, dressing Caesar, roșii uscate, pâine ciabatta) 

2.290 Ft108

Cheeseburger artizanal cu carne de vită Black Angus 
(18dkg), bușteni de cartofi dulci, maioneză 

3.190 Ft109

Salată Caesar, fâșii de piept de pui picant, ou fiert 2.590 Ft110

Felii de crap prăjite , cu dip de maioneză , cartofi dulci 
prăjiţi, salată colorată de vară 

3.790 Ft111

Papricaş de somn cu sos de smântână şi cu tăiţei cu 
brânză şi jumăr

4.500 Ft112

Pulpă de rață crocantă, prăjită, cu cartofi dulci, vin roșu 
și prune de lavandă 

3.590 Ft113

Supreme de piept de pui prăjit ȋn unt picant, cu smântână, 
cartofi cu legume si ciuperci  de pădure 

3.990 Ft114

Snitel vienez din carne de vitel, cartofi prăjiți, „salata 
de castraveți” cu usturoi și iaurt 

4.490 Ft115

Brânză „Gomolya” prăjită  cu busuioc, legume prăjite, 
roșii și bulgur de varză 

3.190 Ft116

Preparatele noastre retro:

    

117 Friptură țigănească tradițională (suculentă), cu slănină- și 
cartofi prăjiți 

3.590 Ft

118 Găluşte de brânză de oaie cu jumăr din slănină afumată 
de casă 

1.690 Ft

119 Tăiţei cu brânză de vaci cu jumăr din slănină afumată 
de casă 

1.690 Ft

2.290 Ft120 Spaghetti cu ragu de rosii şi busuioc cu chipsuri de 
parmezan 

    

121 Castraveți acri de casă (de sezon) 750 Ft

Maioneză 350 Ft126

Sos de iaurt cu mărar 350 Ft127

Desert:
    128 Desert de brânză „rudi”  cu alune şi cireșe negre 
de pădure 

1.390 Ft

Plăcintă cu mere cu înghețată de vanilie și caramel sărat 1.390 Ft129

Salată de rosii 750 Ft122

Salată colorată de vară 750 Ft123

Salată de castraveţi 750 Ft124

Ketchup 350 Ft125
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®

®

®

®

®

GLUTEN NUCI

ARAIDE SULFIT

LAPTE SUSAN

CANCER ȚELINĂ

MUŞTAR MOLUSTE

FASOLE DE SOIA CLUB

OU PEŞTE

Cereale care conțin gluten (adică 
grâu, secară, orz, ovăz, speltă, 
kamut sau soiuri hibridizate) și 
produse derivate.

Arahide și produse derivate.

Lapte și produse derivate.

Crustacee și produse derivate din 
acestea.

Muștar și produse derivate.

Soia și produse derivate

Ouă și produse din ouă.

Nuci, și anume migdale, alune de 
pădure, nuci, caju, nuci pecan, nuci 
braziliene, �stic, nuci macadamia, 
nuci Queensland și produse 
realizate din acestea.

Dioxid de sulf și sulfat exprimate ca 
SO2 în concentrații care depășesc 
10 mg/kg și, respectiv, 10 mg/litru.

Seminte de susan si produse 
derivate.

Țelină și produse derivate.

Moluște și produse derivate.

Lupin și produse derivate.

Pește și produse din pește

Percepem o taxă suplimentară de serviciu de 10% 
la prețul de vânzare al alimentelor!

Prețurile noastre sunt în HUF și includ  taxa pe valoare adăugată.

R Indicarea preparatelor preparate din materii prime tipice regiunii noastre și 
disponibile în regiunea noastră.


