
Áraink forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t. Az étlapon feltüntetett árakra 12% szervízdíjat számolunk fel. 
Fél adag étel rendelése esetén 70 %-os ár kerül felszámolásra!

The prices do not include 12% Service charge.  /  Die auf der Speisekarte stehenden Preisen beinhalten keine 12% Sevice-Gebühr.

ElőétElEk
APPeTizerS i  VorSPeiSen

 Pácolt-füstölt sajt steak lapon sütve, grillzöldségekkel, 
bazsalikomos szélesmetélttel

Griddled marinated-smoked cheese with grilled vegetables and basil linguine

Mariniert-geräucherter, gebratener Käse von der Platte, 
mit gegrilltem Gemüse und Basilikum-Bandnudeln

1590 Ft

   

kacsamáj pástétom vörös borban párolt almával, házi brióssal

Duck liver pâté with red wine poached apples and homemade brioche

entenleberpastete mit in rotwein gegartem Apfel und hausgemachter Brioche

2490 Ft

   

Abált marhanyelv carpaccio kapribogyós mártással, 
zöld tormás majonézzel, házi kenyérrel

Boiled beef tongue carpaccio with caper sauce, wasabi mayonnaise, 
and homemade bread

Gebrühter rinderzungen-Carpaccio mit Kapernsauce, 
mit grüner Meerrettich-Mayonnaise und hausgemachtem Brot

2190 Ft

   

tatár beefsteak ahogy mi szeretjük: 
vargánya krémmel, zöldségekkel, pírítóssal

Beef tartare as we like it, with porcini cream, vegetables, and toast

rindertatar wie wir es mögen: mit Steinpilzcréme, mit allerlei Gemüse und Toast

2690 Ft

    



Áraink forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t. Az étlapon feltüntetett árakra 12% szervízdíjat számolunk fel. 
Fél adag étel rendelése esetén 70 %-os ár kerül felszámolásra!

The prices do not include 12% Service charge.  /  Die auf der Speisekarte stehenden Preisen beinhalten keine 12% Sevice-Gebühr.

lEvEsEk
SouPS  i   SuPPen

Házias tyúkhúsleves, főtt zöldségekkel, lúdgége tésztával

Hearty chicken and vegetable soup with hand-rolled pasta

Hausgemachte Hühnersuppe mit Suppengemüse und “Gänsekehle”-nudeln

1190 Ft

    

spárgás-tejszínes jérceragu leves, snidlinges kölesgombóccal

Asparagus and cream pullet ragout soup with chive-millet dumplings

Spargel-Sahne-Hühnchenragout mit Schnittlauch-Hirsebällchen 

1290 Ft

 

Medvehagymás fokhagymakrém leves brie sajtos ropogóssal

Cream of ramson and garlic soup with Brie crisps

Knoblauchcrémesuppe mit Bärlauch und knusprigem Brie-rösti

1090 Ft

   

Balzsamos málnakrém leves mascarponés darafelfújttal, 
étcsokoládé forgáccsal 

Cream of raspberry and balsamic soup with mascarpone-semolina soufflé and 
dark chocolate shavings

Himbeerencrémesuppe mit Mascarpone-Griesauflauf und 
mit Bitterschokoladenraspeln 

1190 Ft

   

Az étlapon feltüntetett árakra 12% szervízdíjat számolunk fel.
Fél adag étel rendelése esetén 70 %-os ár kerül felszámolásra!



Áraink forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t. Az étlapon feltüntetett árakra 12% szervízdíjat számolunk fel. 
Fél adag étel rendelése esetén 70 %-os ár kerül felszámolásra!
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FőétElEk
MAin CourSeS  i   HAuPTSPe iSen

Martiniban pácolt lazacfilé árpagyöngy rizottóval és vajon párolt 
bébispenóttal

Salmon fillet marinated in Martini with pearl barley risotto 
and wilted baby spinach

iin Martini mariniertes Lachsfilet mit Gerstenrisotto und 
auf Butter gedünstetem Babyspinat

3990 Ft

   

Parmezános morzsában sült jércemell tejszínes burgonyapürével, 
kapros-joghurtos uborkasalátával

Parmesan-crusted pullet breast, creamy potato purée, and cucumber salad 
with dill-yogurt dressing

entenbrust in Parmesanmantel gebraten, mit Kartoffel-Sahne-Püree sowie 
mit Dille und Joghurt verfeinertem Gurkensalat 

2990 Ft

   

Illatos kakukkfüves sült csirkemell steak joghurtos zöldsalátával, 
héjában sült cikkburgonyával

Fragrant thyme chicken breast steak, green salad with yogurt dressing, 
and crispy jacket potato wedges

Mit Thymian duftend gebratenes Hühnchenbruststeak, mit Kopfsalat und Jog-
hurtdressing, sowie mit Bratkartoffelspalten aus der Pfanne

2990 Ft

 

spagetti bolognese parmezán forgáccsal

Spaghetti Bolognese with Parmesan flakes

Spaghetti Bolognese mit Parmesansplittern

2490 Ft

   



Áraink forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t. Az étlapon feltüntetett árakra 12% szervízdíjat számolunk fel. 
Fél adag étel rendelése esetén 70 %-os ár kerül felszámolásra!
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Cheddar sajttal töltött sertésjava kukoricapelyhes bundában, julienne 
zöldségekkel, jázmin rizssel

Cornflake-crusted pork loin stuffed with cheddar, julienne vegetables, 
and jasmine rice

Mit Cheddar gefülltes Schweineschnitzel in Cornflakes-Mantel paniert, 
mit Juliennegemüse und Jasminreis

3090 Ft

   

Mangalica szűz rozmaringos jus-vel, tejszínes karfiolpürével, 
zöldségbonbonokkal

Mangalica tenderloin with rosemary jus, creamy cauliflower purée, 
and vegetable bonbons

Medaillons vom Mangaliza-Schwein mit rosmarinjus, 
mit Sahne-Blumenkohl-Püree und Gemüsebonbons

3690 Ft

 

klasszikus borjúbécsi szelet szalmaburgonyával, 
majonézes káposztasalátával

Classic Wiener Schnitzel with skinny French fries and coleslaw

Klassisches Wienerschnitzel aus Kalb mit Strohkartoffeln 
und mit Krautsalat mit Mayonnaise

3190 Ft

   

Zsályás kacsamell mascarponés burgonyapürével, 
gyömbéres meggyraguval

Sage duck breast, potato purée with mascarpone, 
and sour cherry ragout with ginger

ientenbrust mit Salbei, mit Mascarpone-Kartoffelpüree und einem ragout 
aus Sauerkirschen verfeinert mit ingwer 

3890 Ft
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Bélszín steak rózsaborsos vajmártásban, rozmaringos burgonyával, 
sült zöldségekkel és grillezett bébikukoricával

Beef tenderloin steak with pink-peppercorn butter sauce, 
roasted rosemary potatoes and vegetables, grilled baby sweetcorn

Lendenbratensteak in Buttersauce mit rosapfeffer, mit rosmarinkartoffeln, 
mit gebratenem Gemüse und mit gegrilltem Babymais

5590 Ft

   

szarvascímer vörösboros aszalt fügével, erdei gombamártással, 
házi krokettel

Leg of venison with dried figs in red wine, wild mushroom sauce, 
and homemade croquettes

Hirschschulter mit getrockneten Feigen in rotwein, mit Waldpilzsauce 
und hausgemachten Kartoffelkroketten

5790 Ft

   



Áraink forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t. Az étlapon feltüntetett árakra 12% szervízdíjat számolunk fel. 
Fél adag étel rendelése esetén 70 %-os ár kerül felszámolásra!
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GyErMEkEknEk AjÁnljuk
For KiDS  i   K inDerKArTe

Halrudacskák hasábburgonyával, majonézzel

Fish fingers with French fries and mayonnaise

Fischstäbchen mit Pommes Frites und Mayonnaise

1390 Ft

     

rántott trappista párolt rizzsel, tartármártással

Fried cheese with steamed rice and tartar sauce

Panierter Trappistenkäse mit reis und Sauce Tartar

1490 Ft

    

Csirkemell falatok cornflakes-es bundában, 
mosolygós burgonyával, ketchuppal

Cornflake chicken nuggets, potato smiles, and ketchup

Hühnerbruststreifen in Cornflakes-Mantel, 
mit lächelnden Kartoffelgesichtern und mit Ketchup 

1690Ft

   



Áraink forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t. Az étlapon feltüntetett árakra 12% szervízdíjat számolunk fel. 
Fél adag étel rendelése esetén 70 %-os ár kerül felszámolásra!

The prices do not include 12% Service charge.  /  Die auf der Speisekarte stehenden Preisen beinhalten keine 12% Sevice-Gebühr.

sAlÁtÁk
SALADS  i   SALATe

Friss kevert saláta szezámmagos bundában sült csirkemell csíkokkal, 
parmezán forgáccsal, házi öntettel

Fresh mixed salad, breaded chicken breast strips with sesame seeds, 
Parmesan flakes and home-made sauce

Frischer gemischter Salat mit in Sesampanade gebratenen Hühnerbruststreifen, 
Parmesansplittern und hausgemachtem Dressing

1390 Ft

      

lazac saláta koktélparadicsommal, borsos mustárral, 
lime-os vinegrettével

Salmon salad with cocktail tomatoes, rucola and lime vinaigrette

Lachsalat mit Cocktailtomaten, Pfeffersenf und Limetten-Vinaigrette

1990 Ft

    

Portobello cézársalátája roston sült csirkemell érmékkel

Portobello’s Caesar salad with roasted chicken breast medallions

Caesar Salad nach Portobello-Art mit gegrillten Hühnerbrustscheiben

1590 Ft

    



Áraink forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t. Az étlapon feltüntetett árakra 12% szervízdíjat számolunk fel. 
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sAvAnyúsÁGok 
PiCKLeS  i   SÄuren

tejfeles uborkasaláta

Cucumber salad with sour cream

Gurkensalat mit Sauerrahm

790 Ft

Paradicsom saláta

Tomato salad

Tomatensalat

790 Ft

Hordós savanyúság

Pickles from the barrel

Gemischtes Saures aus dem Fass

790 Ft

  

Házi káposztasaláta

Home-made cabbage salad

Hausgemachter Kohlsalat

790 Ft

  



Áraink forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t. Az étlapon feltüntetett árakra 12% szervízdíjat számolunk fel. 
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The prices do not include 12% Service charge.  /  Die auf der Speisekarte stehenden Preisen beinhalten keine 12% Sevice-Gebühr.

DEssZErtEk
DeSSerTS  i   DeSSerT

Házi rétesválogatás angolkrémmel 
(almás, meggyes, túrós)

Selection of home-made strudels with crème Anglaise 
(with apples, sour cherry or curd)

Hausgemachte Strudelauswahl mit englischer Creme (Apfel, Kirsche, Quark)

1090 Ft

  

Portobello Álma (somlói, ahogy még nem kóstolta)

Dream of Portobello (“Somlói” sponge cake like you haven’t had before)

Traum von Portobello (Schomlauer nudeln, wie Sie sie noch nie gegessen haben)

1290 Ft

   

tejfölös áfonya torta roppanós linzer ágyon

Blueberry sour cream cake on a bed of crispy shortbread

Heidelbeertorte mit Sauerrahm, auf knusprigem Linzerteigboden

1190 Ft

   

Homoktövises panna cotta aranyzselével, mandula ropogóssal

Sea-buckthorn panna cotta with golden syrup jelly and crispy almond biscuit

Panna Cotta mit Sanddorn und goldener Gelee sowie gerösteten Mandeln 

1190 Ft

 



AllErGén jElZésEk
ALLerGy inForMATion  i   ALLerGieHinWeiSe

Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált 
fajtái) és a belőlük készült termékek
Cereals with gluten (wheat, rye, barley, oat, spelt, kamut and hybridized varieties) and products thereof

 Gluten enthaltenes Getreide (wie Weizen, roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, bzw. deren Hybride) und die aus 
ihnen hergestellten Produkte

Rákfélék és a belőlük készült termékek.
Shellfish and products thereof
Krebse und die aus ihnen hergestellten Produkte

tojás és a belőle készült termékek.
eggs and products thereof
eier und die aus ihnen hergestellten Produkte

Hal és a belőle készült termékek.
Fish and products thereof
Fische und die aus ihnen hergestellten Produkte

Földimogyoró és a belőle készült termékek.
Peanuts and products thereof
erdnüsse und die aus ihnen hergestellten Produkte

szójabab és a belőle készült termékek.
Soy beans and products thereof
Sojabohnen und die aus ihnen hergestellten Produkte

tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt).
Milk and products thereof (including lactose)
Milch und die aus ihr hergestellten Produkte (auch Laktose) 

Diófélék, azaz mandula (Amygdalus communis l.), mogyoró (Corylus avellana), dió (juglans regia), 
kesudió (Anacardium occidentale), pekándió (Carya illinoinensis [Wangenh.] k. koch), brazil dió (Berthol-
letia excelsa), pisztácia (Pistacia vera), makadámia vagy queenslandi dió (Macadamia ternifolia)

 nuts, i.e. almonds (Bertholletia excelsa), hazelnut (Corylus avellana), walnut (Juglans regia), cashew (Anacardium 
occidentale), pecan (Carya illinoinensis [Wangenh.] K. Koch), brazil nuts (Bertholletia excelsa), pistachio (Pistacia vera), 
macadamia nuts or Queensland nuts (Macadamia ternifolia)

 nüsse, wie Mandeln (Amygdalus communis L.), Haseln (Corylus avellana), Walnüsse (Juglans regia), Cashewnüsse 
(Anacardium occidentale), Pekannüsse (Carya illinoinensis [Wangenh.] K. Koch), Paranüsse (Bertholletia excelsa), 
Pistazien (Pistacia vera), Macadamianüsse (Macadamia ternifolia)

Zeller és a belőle készült termékek.
Celery and products thereof
Sellerie und die aus ihm hergestellten Produkte

Mustár és a belőle készült termékek.
Mustard and products thereof
Senf und die aus ihm hergestellten Produkte

szezámmag és a belőle készült termékek.
Sesame seed and products thereof
Sesamkerne und die aus ihnen hergestellten Produkte

kén-dioxid és az so2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, illetve 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó 
mennyiségben; a számítást a fogyasztásra kész termékekre vagy a gyártó utasítása alapján elkészített 
termékekre vonatkozóan kell elvégezni.

 Sulfur dioxide and So2 sulfites in concentration higher than 10 mg/kg or 10 mg/liter; the calculations are to be 
made based on the contents in ready-to-eat foods or foods prepared according to the instructions of the producer.

 Schwefeldioxid und die in So2 ausgedrückten Sulfite in einer Menge, die 10 mg/kg, bzw. 10 mg/Liter in der 
Gesamtkonzentration übersteigt; Die Berechnung muss in Bezug auf das fertige Produkt oder auf das anhand der 
Anweisungen des Herstellers hergestellte Produkt angewandt werden.

Csillagfürt és a belőle készült termékek.
Lupine and products thereof
Lupinen und aus ihnen hergestellte Produkte

Puhatestűek és a belőlük készült termékek.
Mollusks and products thereof
Weichtiere und aus ihnen hergestellte Produkte

Alkohol
Alcohol
Alkohol


