Kacsamáj pástétom (L) (T)

3.700,-

fügekrémmel, szarvasgomba-olajjal, marinált hagymával és házi kaláccsal
Padlizsánkrém zöldségekkel, házi kenyérrel (L) T H

1.500,-

Tatár beefsteak 100 g (L) (T)

4.800,-

Sajt-terrine tökmagolajos salátával parmezán csipsszel, házi kenyérrel (L) 2.900,-

Tyúkhúsleves (L) T

Tálban 1.500,-

Csészében 1.050,-

/lúdgége tésztával, zöldségekkel, csirkemájjal/
Májgombócleves cseréptálban T

1.200,-

Marhagulyás zöldségekkel, csipetkével (L) T
Bográcsban 1.950,Jókai bableves (T)

Csészében 1.200,-

Bográcsban 1.750,- Csészében 1.100,-

Tárkonyos vadraguleves krumpligombóccal (L) (T)

1.700,-

Vargánya cappuccino chilis, mézes puszedlis morzsával (L) H

1.400,-

Roston sült lazac filé (L)

5.300,-

zöldfűszeres, tormás panko morzsával, édesburgonyás pürével
Egészben sült pisztráng téli zöldségekkel, sült citrommal L

4.100,-

Harcsapaprikás juhtúrós, kapros galuskával, pusztaszabolcsi tejföllel

4.600,-

Szarvassült portóis aszalt gyümölcsökkel, édesburgonyás pürével L (T)

5.400,-

Vaddisznópörkölt vargányával, borókával, dödöllével * (L) T

4.500,-

Sült kacsacomb (L) T

4.500,-

párolt lilakáposztával, kacsazsíros, hagymás dödöllével
Roston sült csirkemell pirított magvakkal téli zöldségekkel* L

3.200,-

Parmezános pászkabundában sült csirkemell tejfölös céklával*

3.200,-

Bőrös csirkemell aszaltszilvás, lime-os mangóval L T

3.500,-

Rozéra sütött szűzmignon kacsamájjal, (L)

5.100,-

kapros,-paprikás gombamártással és burgonyafánkkal
Cserépedényben sült szűzkockák (L)

3.900,-

parázsburgonyával, paradicsommal baconnel és fokhagymás tejföllel, sajttal
Velővel töltött rántott sertésborda petrezselymes burgonyával (T)

3.300,-

Ragacsos oldalas hasábburgonyával, majonézes káposztasalátával (L) (T)

4.500,-

Mustáros sertéstarja gyöngyhagymás, szalonnás forgatott burgonyával (L) T 3.500,-

Bélszín steak roston sült parázsburgonyával, (L) (T)

7.700,-

fűszervajjal, mézes-mustáros citrusos zöldsalátával, pirított magvakkal
Colában párolt angus lapocka burgonyapürével, sült hagymával (L)

4.800,-

Borjú bécsi lilahagymás burgonyasalátával (T)

4.900,-

Vörösboros marhapörkölt galuskával* (L) T

3.300,-

Túrós csusza (szalonnapörc kérhető)

1.900,-

Sütőtökös, zsályás házi tészta kecskesajttal és pirított dióval H

3.300,-

Grillezett camembert vajas, fehérboros gyümölcsökkel L H

3.300,-

Vegán salátatál gyömbéres dresszinggel L T H

2.200,-

zöldsaláták, csicseriborsó, currys rizs, sült zöldségek, pácolt cékla, pirított tofu
Vegán chilisbab sült rizstésztával (L) T H

1.900,-

Szárcsa tál két személyre

8.200,-

pászkabundás csirkemell, szűzérmék színes borskéregben,
magyaralmási rántott gomolya, édesburgonyás püré, párolt jázmin rizs, téli zöldségek
Gerenda tál két személyre L T

9.200,-

lassan sült ropogós kacsacomb, mustáros tarja steak, gombafejek rizslisztes bundában,
kacsazsíros hagymás pirított burgonya, jázmin rizs, párolt lilakáposzta

Húsleves zöldségekkel, lúdgége tésztával (L) T

900,-

Rántott csirkemell-falatok krumplipürével

1.400,-

Roston csirkemell jázmin rizs L T

1.400,-

Gomolya sajt rántva, sült krumplival, tartármártással H

1.900,-

Bolognai házi szélesmetélt sajtforgáccsal (T)

1.700,-

Palacsinta 1 db (kakaós, lekváros, fahéjas) H

350,-

Palacsinta 1 db (nutellás) H

550,-

Méhecske fagyi 2 gombóc vanília-, egy gombóc csokifagyi, csokiöntettel H 990,-

Mézes, diós palacsintatekercsek kétféle csokiöntettel, őszibarackkal

1.400,-

Vaníliakrémes palacsinta illatos, rumos naranccsal

1.300,-

Túrógombóc cukros tejföllel, frissen főzve (elkészítési idő min. 20 perc)

1.600,-

Somlói galuska pirított dióval, mandulával és mazsolával

1.490,-

Gesztenyepüré rumosmeggyel L

1.300,-

Ragacsos csokis sütemény karamellizált almával L T

1.300,-

Csupa csoki (L)

1.200,-

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

1.300,-

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 / Almapaprika L T / Céklasaláta L T

750,-

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

H Húsmentes

* Kis adagot is készítünk
Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a csillaggal megjelölt ételekből készítünk kis adagot,
melynek ára az eredeti ár 70%-a.
Áraink nem tartalmaznak felszolgálási díjat.

