Kacsamáj pástétom gyöngyhagymás áfonyacsatnival és házi kaláccsal (L) (T)

5.500,-

Padlizsánkrém zöldségekkel, házi kenyérrel (L) T H

1.600,-

Tatár beefsteak 100 g (L) (T)

5.500,-

Lazacpástétom lime-os, mangós salsával, pirítóssal (L) T

4.100,-

Tyúkhúsleves (L) T

Tálban 1.600,-

Csészében 1.100,-

lúdgége tésztával, zöldségekkel, csirkemájjal
Májgombócleves cseréptálban T

1.500,-

Marhagulyás zöldségekkel, csipetkével (L) T Bográcsban 2.150,- Csészében 1.300,Jókai bableves pusztaszabolcsi tejföllel (T)

Bográcsban 1.900,- Csészében 1.300,-

hideg gyümölcsleves L H 900,- / tejszínhabbal L 1.100,- / vanília fagylalttal L 1.100,-

Lazac steak citrusos, szezámos grill zöldségekkel L (T)

6.900,-

Grillezett vajhal, aglio-olio-s házi tésztával (L) (T)

5.200,-

Harcsapaprikás juhtúrós, kapros galuskával, pusztaszabolcsi tejföllel

4.600,-

Sült kacsacomb (L) T

5.900,-

kétféle káposztával, kacsazsíros, hagymás parázsburgonyával
Kacsás bagel paradicsomsalátával

4.900,-

/tépett kacsahús, lilahagymalekvár, fetasajt, zöldsaláta/
Roston sült csirkemell pirított magvakkal, nyári grill zöldségekkel* L T

3.700,-

Sajtbundás csirkemell mediterrán krumplipürével*

4.700,-

Majorannás csirkemáj házi kenyérrel és vegyes házi savanyúkkal (L) T

2.800,-

Kókuszbundás pulykamell (T)

4.300,-

jázminrizzsel, grillezett ananásszal, currys mártogatóssal

Szűz mignon kacsamájjal, paprikás gombamártással, burgonyafánkkal

6.700,-

Cserépedényben sült szűzkockák (L)

4.100,-

parázsburgonyával, paradicsommal, baconnel és fokhagymás tejföllel, sajttal
BBQ oldalas hasábburgonyával, majonézes cheddar sajtos kukoricával (L) (T)

5.200,-

Grillezett sertéstarja lecsós tarhonyával* (L) T

4.100,-

Töltött borda petrezselymes burgonyával

3.800,-

/füstölt sonka, füstölt sajt, lilahagyma, csemegeuborka/

Bélszín steak parmezános krumplipürével, joghurtos friss zöldsalátával L

8.800,-

Whiskyben sült angus lapocka ropogós baconnel, grill zöldségekkel L T

5.700,-

Borjú bécsi lilahagymás burgonyasalátával (T)

5.200,-

Vörösboros marhapörkölt galuskával* (L) T

3.600,-

Camembertes bagel H

3.600,-

/grillezett camembert, lilahagymás áfonyacsatni, zöldsaláta, édesburgonya csipsz/
Friss vegán salátatál citrusos dresszinggel L T H

/zöldsaláták, fűszeres csicseriborsó, grillezett zöldségek, koktélparadicsom, uborka,
olajbogyó, lilahagyma, pácolt tofu/

2.600,-

Túrós csusza H /szalonnapörc kérhető/

1.950,-

Paradicsomos házitészta kecskesajttal, pirított pisztáciával (T) H

3.500,-

Fetás parasztsaláta /paradicsom, uborka, olajbogyó, fetasajt, paprika, lilahagyma/ L H

1.950,-

+ csirkemell csíkokkal

Szárcsa tál két személyre

3.200,-

10.200,-

sajtbundás csirkemell, fokhagymás tarja, magvas bundában sült camembert,
jázmin rizs, mediterrán krumplipüré
Gerenda tál két személyre L T

11.500,-

lassan sült ropogós kacsacomb, ropogós főtt- sült csülök, rizstésztában sült cukkini,
jázmin rizs, kacsacsíros, hagymás pirított burgonya, grillezett zöldségek

Húsleves zöldségekkel, lúdgége tésztával (L) T

900,-

Rántott csirkemell-falatok krumplipürével

1.700,-

Roston sült csirkemell rizibizivel L T

1.700,-

Gomolya sajt rántva, sült krumplival, tartármártással H

2.100,-

Bolognai házi szélesmetélt sajtforgáccsal (T)

1.900,-

Palacsinta 1 db (kakaós, lekváros, fahéjas)

350,-

Palacsinta 1 db (nutellás)

550,-

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

990,-

Mézes, diós palacsintatekercsek kétféle csokiöntettel, őszibarackkal 1.400,Túrógombóc cukros tejföllel, frissen főzve /elkészítési idő min. 20 perc/

1.700,-

Somlói galuska pirított dióval, mandulával és mazsolával

1.700,-

Lime-os mascarponekrém kókuszos piskótával, friss ananásszal L

1.700,-

Ragacsos csokis süti csokiöntettel, meggysorbet-val L T

1.400,-

Gyümölcs kehely (L)

1.700,-

1 gombóc eper-, 1 gombóc citromfagylalt, friss gyümölcsök, gyümölcsöntet, tejszínhab
Csupa csoki (L)

1.700,-

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

2.000,-

Jeges somlói

1.700,-

somlói galuska, vanília-, csokoládéfagylalt, csokiöntet, tejszínhab, pirított mandula

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

/ Paradicsomsaláta L T

Extra vegyes saláta /paradicsom-, uborka-, házi vegyes saláta, csemegeuborka, almapaprika/ L T
Friss zöldsaláta fokhagymás-joghurtos vagy ázsiai öntettel L

900,950,1.500,-

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

* Kis adagot is készítünk
Lisztmentes ételeinket kizárólag gluténmentes alapanyagokból készítjük,
de nem gluten-illetve lisztmentes környezetben.
Ételallergiás vendégeinknek felszolgáló kollégáink szívesen segítenek.
Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a csillaggal megjelölt ételekből készítünk
kis adagot, melynek ára az eredeti ár 70%-a.
Áraink nem tartalmaznak felszolgálási díjat.
Ha elégedett volt szolgáltatásunkkal, borravalóját megköszönjük.

