ÉTLAP

ÉTLAP

Kacsamáj pástétom (L) (T)

3.400,-

balzsamos meggyel, marinált hagymával és házi kaláccsal
Padlizsánkrém zöldségekkel, házi kenyérrel (L) T H

1.500,-

Tatár beefsteak 100 g (L) (T)

4.400,-

Tyúkhúsleves (L) T

Tálban 1.400,-

Csészében 990,-

/lúdgége tésztával, zöldségekkel, csirkemájjal/
Májgombócleves cseréptálban T

1.100,-

Marhagulyás zöldségekkel, csipetkével (L) T
Bográcsban 1.800,Jókai bableves (T)

Csészében 1.100,-

Bográcsban 1.750,- Csészében 1.100,-

Hideg gyümölcsleves kókusztejjel L T H
tejszínhabbal 1.100,-

900,vaníliafagylalttal 1.100,-

Roston sült lazac filé brokkolis rizottóval L

5.100,-

Harcsapaprikás juhtúrós-kapros házi tésztával, pusztaszabolcsi tejföllel

4.400,-

Sült kacsacomb (L) T

3.800,-

pirított zöldséges, káposztás házi nudlival és balzsamos meggyel
Roston sült csirkemell pirított magvakkal, L T

3.200,-

grillezett zöldségekkel
Parmezános csirkemell kacsazsíros, pirított zöldséges burgonyával 3.200,-

és medvehagymás-tejfölös mártogatóssal
Csirkés tortilla cheddar sajttal és avokádókrémmel, tzatzikivel

3.500,-

Rozéra sütött szűzmignon kacsamájjal, (L)

4.900,-

tejszínes erdei gombákkal és burgonyafánkkal
Szárcsa brassói sertészűzből (L) T

2.900,-

Parasztsonkával és magyaralmási gomolyával töltött borda

3.300,-

pankó morzsában, sültburgonyával
Flamand sörös tarja házi rösztivel, grillezett paprikákkal T

3.600,-

Bélszín steak roston (L)

6.900,-

sült parázsburgonyával, fűszervajjal, mézes-mustáros citrusos zöldsalátával, pirított magvakkal
Borjú bécsi újhagymás, sváb burgonyasalátával

4.700,-

Vörösboros marhapörkölt galuskával (L) T

3.200,-

Paradicsomos, brokkolis házi tészta parmezánnal H

2.600,-

Vegetáriánus tortilla H

2.900,-

cheddar sajttal és zöldségekkel töltve, avokádókrémmel
Vegán salátatál gyömbéres dresszinggel L T H

2.100,-

zöldsaláták, csicseriborsó, köles, koktélparadicsom, sült zöldségek,
retek, fekete szezámmag
+ kérhető: Csurgódombi grillsajt 1adag H

1.800,-

Szárcsa tál két személyre

7.700,-

aszalt paradicsommal, krémsajttal és spenóttal töltött csirkemell filé
baconszalonnával göngyölve, szűzérmék panko morzsában,
magyaralmási rántott gomolya, vajas burgonyapüré,
párolt jázminrizs, vajas zöldségek
Gerenda tál két személyre L T

8.600,-

lassan sült ropogós kacsacomb, fokhagymás tarja steak,
zöldfűszeres bundában sült pulykamell, kacsazsíros pirított burgonya,
aszalt paradicsomos, kukoricás jázminrizs, zöldséges pirított káposzta

Mézes, diós palacsintatekercsek kétféle csokiöntettel, őszibarackkal

1.400,-

Túrógombóc cukros tejföllel, frissen főzve (elkészítési idő min. 20 perc) 1.500,Somlói galuska pirított dióval, mandulával és mazsolával

1.300,-

Ragacsos csokis sütemény eperöntettel L T

1.100,-

Csupa csoki (L)

1.200,-

3 gombóc csokoládéfagylalt, csoki- és fehércsoki öntet, tejszínhab
Karamella (L) 3 gombóc vaníliafagylalt, forró karamellöntet, tejszínhab

1.200,-

Friss zöldsaláta fokhagymás-joghurtos vagy ázsiai öntettel L

1.200,-

Házi vegyes saláta L T / Uborkasaláta L T / Tejfölös uborkasaláta L
Csemege uborka L T / Paradicsom saláta L T / Almapaprika L T
Kovászos uborka L T

750,-

Jelölések az étlapunkon
L Lisztmentes / (L) Lisztmentesen kérhető / T Tejmentes / (T) Tejmentesen kérhető

H Húsmentes

Lisztmentes ételeinket kizárólag gluténmentes alapanyagokból készítjük, de nem glutén-, illetve lisztmentes környezetben.
Ételallergiás vendégeinknek felszolgáló kollégáink szívesen segítenek.
Áraink nem tartalmaznak felszolgálási díjat. Ha elégedett volt szolgáltatásunkkal, borravalóját megköszönjük.
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