Saláták

Cézár saláta ropogós chipsben forgatott csirkemell, uborka, koktélparadicsom, 		
jégsaláta, kapros joghurtos öntet, toast kenyér							

1590.-

Fitness saláta grillezett csirkemell csíkok, jégsaláta, kapros joghurtos öntet, 			
1590.főtt tojás, paradicsom, uborka, toast kenyér								
Görög saláta paradicsom, uborka, olíva bogyó, olíva olaj, feta sajt, bazsalikom, 		
balzsamecet, toast kenyér 		

1290.-

1990.Olasz hátszín saláta grillezett hátszín, jégsaláta, koktél paradicsom,				
pritamin paprika, kapros dresszingel, pirítóssal								

Levesek
Tárkonyos vad raguleves										

890.-

Erőleves finommetélt vagy tojás									

650.-

Jókai bableves											

890.-

Vargánya krémleves pirítóssal									

890.-

Eper krémleves tejszínhabbal, fahéjjal meghintve						

790.-

Olasz zöldségleves											

770.-

Toszkán paradicsom leves, mozzarellával, friss bazsalikommal				

870.-

Fokhagyma krémleves cipóban								

890.-

Fogások marhahúsból
-ÚJ- Grillezett hátszín lila hagyma-lekvárral, füstölt sajtos rizskrokettel,
paradicsommal és rukkolával

3090.-

-ÚJ- Hátszín roston vargányás rizottóval, grillezett paradicsommal, rukkolával		

3090.-

Hagymás rostélyos hátszínből, krokettal tálalva							

3090.-

Genovai steak roston hátszín, pirított baconnal és hagymával, sült zöldséggel, 		
steak burgonyával									

3090.-

Konyhafőnök kedvence borsos mustárban érlelt grillezett hátszín, 				
paradicsommal mozzarellával gratinírozva, lilahagymával megszórva,
fűszeres héjas csipsz burgonyával

3090.-

Fogások baromfi húsból
- ÚJ - Füstölt sajttal, füstölt tarjával töltött, rántott csirkemellfilé,
hercegnő burgonyával, rukkolával és paradicsommal

2290.-

- ÚJ - Rántott csirkemell, hasábburgonyáva

2190.-

Füstölt tarjába göngyölt csirkemell filé füstölt sajtszósszal, sült zöldséggel, 			
steak burgonyával
									

2290.-

Csirkemell csíkok héjában sült egész burgonyával, fokhagymás tejföllel 		
nyakon öntve, edami sajttal, friss salátával, balzsam ecettel				

2290.-

Töltött göngyölt pulykamell filé juhtúróval póréhagymával töltött, 				
baconbe göngyölt pulyka mell, roston sütve, steak burgonyával			

2290.-

Grillezett pulykamell gyömbéres narancsmártással, mandulás rizzsel				

2290.-

Olaszos csirkemell filé grillezett csirkemell, sonkával, sajttal és paradicsommal 		
gratinírozva, hasábburgonyával, pikante szósszal 						

2290.-

Konyhafőnök grilltányérja grillezett hátszín, csirkemell, sertés szűz, 				
grillezett zöldségekkel, paradicsommal bacon szalonnával, steak burgonyával,
pikante szósszal 											

2490.-

2290.Palermói pulykamell filé grillezett pulykamell filé, feketeerdő sonkával, 		
bazsalikommal, mozzarellával gratinírozva, rukkolával, hercegnő burgonyával 				
			

Fogások sertés húsból

-ÚJ- Grillezett szűzérmék lila hagyma-lekvárral, füstölt sajtos rizskrokettel,
paradicsommal és rukkolával

2390.-

-ÚJ- Tüzes szűzérmék roston fűszeres chips burgoynával, jalapenos lecsós raguval 		

2390.-

Szűzérme roston vargánya szósszal, steak burgonyával						

2390.-

Cordon bleu hasábburgonyával									

2190.-

Bécsi szelet hasábburgonyával									

2190.-

Milánói sertésborda											

2190.-

Nápolyi sertés szűz borsos mustárban érlelt, baconbe göngyölt szűzérme, 		
kemencében sült egész burgonyával

2390.-

Fogások halakból
-ÚJ- Fűszeres lazac steak citrommártással, brokkolis rizottóval				

3190.-

Lazac roston kapros koktélrákos szósszal, párolt rizzsel						

3190.-

Citromos vajban sült fogas filé friss salátával, snidlinges rizzsel 				

3190.-

Magyaros ételek
Vadpörkölt tejfölös dödöllével (vaddisznó)							

2390.-

Töltött borda parasztosan: feketeerdő sonkával, lilahagymával, 				
sajttal töltött rántott sertés borda, hasábburgonyával					

2290.-

Pikáns fűszerekben érlelt oldalas, steak burgonyával, 3 féle szósszal, lilahagymával 		

2290.-

Pacal pörkölt dödöllével										

1690.-

Juhtúrós sztrapacska, pirított szalonnával, lilahagymával					

1590.-

Csülök Pékné módra, sült kockaburgonyával

2190.-

						

Kétszemélyes tálak
Fatányéros parasztos borda, szaftos natúrszelet, rántott gomba, rántott sajt, 			
roston csirkemell, párolt rizs, hasábburgonya, vegyes savanyúság			

5490.-

Rablótál Grillezett húsok (hátszín, csirkemell, sertés szűz) csirkemell parmezános		
köntösben, rántott karaj, sült zöldség, hasábburgonya, pikante szósz			

5490.-

Parasztál Grillezett pulykamell, sült csülök, sült oldalas, pirított baconnal és			
hagymával, fűszeres héjában sült burgonyával, vegyes vágottal

5490.-

Gyerek menü
Rántott dínó falatkák, hasábburgonyával, ketchuppal						

1290.-

Ránott hal rudacskák, párolt rizzsel, majonézzel							

1290.-

Spagettik
Carbonara baconszalonna, tejszín, parmezán, fokhagyma, 					

1490.-

Római borsó, sonka, pikáns tejszínes mártásban, sajt						

1490.-

Bolognese

1490.-

											

Frutti di mare tintahal, kagyló, rák, polip, paradicsomszósz, 				

1790.-

Pármai koktélrák, baconszalonna, bazsalikom, parmezán sajt, tejszínes mártás 		

1690.-

Milanese												

1490.-

kPenné
-ÚJ- Pedrosa Penne csirke, friss gomba, tejszínes mártás, lilahagyma, füstölt sajt		

1590.-

Mediterrán gorgonzola mártás, brokkoli, sajt							

1490.-

Verde Roberto vajon pirított lazac, fehérboros-tejszínes mártással,				
paradicsomkarikákkal						
			

1590.-

Négysajtos												

1590.-

Csirkemell filé sonkás gnocchival, sajttal gratinírozva, rukkolával, 			
koktél paradicsommal

1690.-

Gnocchik

Desszertek
- ÚJ - Eperparfé fahéjas köntösben, sárgabarack ágyon

690.-

Profiterol												

690.-

Gesztenyepüré, tejszínhabbal, csoki öntettel						

590.-

Óriás palacsinta tál tejszínhabbal (2 db) 							
választható ízek: baracklekvár, nutella, kakaó, áfonya lekvár, dió

590.-

Fitt étlap
1. Grillezett csirkemellfilé, natúr joghurttal, jázminrizzsel, friss salátával		

2050.-

2. Grillezett csirkemellfilé, kusz-kusszal, friss paradicsommal		

2050.-

3. Natúr csirkemellfilé, puliszkával és avokádó-krémmel

2050.-

4. Lazacfilé roston, joghurtos uborkakrémmel, jázminrizzsel		

3090.-

5. Fogasfilé roston, puliszkával, avokádó-krémmel

3090.-

6. Marha steak, roston sült zöldségekkel( cukkini, gomba, padlizsán, pritamin paprika)

3090.-

7. Marha roston, puliszkával, tükörtojással

3090.-

8. Falafel fasírt falatok jázminrizzsel, salsa szósz, joghurt szósz

2050.-

9. Grillezett csirkemedalion, joghurtos uborka-krémmel, jázminrizzsel

2050.-

					

Vegetáriánus ételek
Rántott sajt, hasábburgonyával, tartármártással							

1590.-

Omletbe tekert sült zöldségek, nyitott sült burgonyával, 					

1490.-

fokhagymás tejfölös mártással								
Juhtúróval töltött gombafejek, párolt rizzsel, tartármártással 					

1590.-

Savanyúságok
Uborkasaláta											

500.-

Paradicsomsaláta										

500.-

Káposztasaláta										

400.-

Vegyes vágott édesítőszerrel								

400.-

Csemege uborka édesítőszerrel								

400.-

Mosta
ntól
vékon
y tész
tával
is rend
elhete
d!

Pizza lap
1. Prosciutto paradicsomos alap, sonka, sajt, oregano 					

1290.-

2. Alla Piedone paradicsomos alap, bab, bacon szalonna, sajt, oregano 		

1290.-

3. Milanese I paradicsomos alap, sonka, gomba, sajt, oregano 				

1290.-

4. Milanese II paradicsomos alap, milánói ragu, sajt, oregano 				

1290.-

5. Sonkás kukoricás paradicsomos alap, sonka, kukorica, sajt, oregano 			

1290.-

6. Gabriella fokhagymás tejfölös alap, sonka, gomba, kukorica, borsó, sajt, oregano

1290.-

7. Songoku paradicsomos alap, sonka, gomba, kukorica, sajt, oregano 			

1290.-

8. Hawai tejfölös alap, sonka, ananász, sajt 							

1290.-

9. Szalámis paradicsomos alap, paprikás szalámi, sajt, oregano					

1290.-

10. Mamma Rosa paradicsomos alap, bacon szalonna, hagyma, erős pepperoni

1290.-

11. Gamberedetti paradicsomos alap, sonka, koktélrák, citromszelet, sajt, oregano

1390.-

12. Venezia paradicsomos alap, sonka, gomba, hagyma, bacon szalonna, sajt, oregano

1390.-

13. Ungherese paradicsomos alap, paprikás szalámi, lecsó, hagyma, fokhagyma,
bacon, sajt, oregano

1390.-

14. Sandrinno fokhagymás tejfölös alap, juhtúró, bacon, póréhagyma, sajt, oregano

1390.-

15. Giardinere fokhagymás tejfölös alap, csirkemell, brokkoli, főtt tojás, sajt, oregano

1390.-

16. Ambrozini paradicsomos alap, csirkemell, főtt tojás, gomba, kukorica, sajt, oregano

1390.-

17. Messicano bolognai ragu, bab, kukorica, sajt, chili, oregano 				

1390.-

18. Bandíto rokfortos sajtmártás, füstölt sajt, füstölt tarja, sajt 				

1390.-

19. Il Greco tejfölös alap, uborka, paradicsom, feta sajt, olíva bogyó, csirkemell, 		
kapor, sajt

1390.-

20. Tengeresz kedvence fokhagymás tejfölös alap, bolognai ragu, jalapeno paprika,
sajt, tejföllel meglocsolva

1390.-

Öntetek -Mártások

200.-

Ketchup; Mustár; Majonéz; Tartár mártás; Fokhagymás tejföl;
Kapros joghurtos öntet; Pikante szósz

							

Pizza Extra
21. Sziciliai barbecue-s alap, sonka, lilahagyma, tükörtojás, baconszalonna, erőspaprika, sajt

1590.-

22. Al Rablo paradicsomos alap, feketeerdő sonka, mozzarella, rukkola, 			
1590.koktélparadicsom, fekete olívabogyó, edami sajt								
23. Pizza Italiana Fokhagymás tejfölös alap, sonka, paprikás szalámi, füstölt sajt, 		
edami sajt, camembert, erős pepperoni						
24. Pásztói betyáros paradicsomos alap, sonka, paprikás szalámi, bacon szalonna, 		
hagyma, bab, főtt tojás, erős pepperoni, sajt						

1590.-

25. Castello paradicsomos alap, tonhal, fekete olíva, capri bogyó, hagyma, 			
koktélparadicsom, citromszelet, sajt, oregano						

1590.-

26. Húsimádó paradicsomos alap, sonka, paprikás szalámi, bacon szalonna, 			
csirkemell, sajt, oregano									

1590.-

27. Quattro Formaggi paradicsomos alap, feta sajt, füstölt sajt, edami sajt,			
mozzarella sajt, rukkola, oregano								

1590.-

28. Frutti di Mare paradicsomos alap, tenger gyümölcsei, sajt, oregano, citromszelet

1590.-

29. Kívánság pizza 5 feltétig ( az alap és a sajt nem számít bele)				

1590.-

Panzarottik - Új!

1590.-

(30 dkg tészta)

1. Sonka, mozzarella, paradicsom				

1490.-

2. Csirkemell, mozzarella, fokhagymás tejföl				

1490.-

3. Marhahús, mozzarella, paradicsom				

1490.-

4. Spenót, fetasajt, mozzarella, tejföl				

1490.-

Családi Pizza

3490.-

50cm									

Családi Pizza Extra

50cm							

Áraink forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t.						

3790.-

Szeszes italok

		

2cl

4cl

					

2cl

4cl

Bacardi				300.-

600.-

Szilva					400.-

800.-

Baileys					300.-

600.-

Vilmoskörte				400.-

800.-

Finlandia				300.-

600.-

Fütyülős mézes barack		

300.-

600.-

Fütyülős mézes meggy		

300.-

600.-

Vermouth

Fütyülős mézes szilva		

300.-

600.-

Martini Bianco			

400.-/dl

Fütyülős mézes málna		

300.-

600.-

Martini Rosso				

400.-/dl

Metaxa *****				300.-

600.-

Jagermeister				300.-

600.-

300.-

600.-

Unicum				300.-

600.-

Unicum szilva				300.-

600.-

Sierra Tequila Silver			

Whiskyk

Pezsgők
Törley Charmant doux (Édes) 0,75 l

2000.-/ ü.

Törley Talisman (félszáraz) 0,75 l

2000.-/ ü.

Törley Alkoholmentes (Édes) 0,75 l

2000.-/ ü.

Ballantines				300.-

600.-

Sörök

Jack Daniels				400.-

800.-

Edelwiess 0,5 l			

550.-/ ü.

Jim Beam				300.-

600.-

Gösser Natúr Zitrone 0,33 l 		

440.-/ ü.

300.-

600.-

Gösser Natúr Zitrone Alkoholmentes 0,33 l 440.-/ ü.

Johnnie Walker Red Label		

Bolyhos Pálinkák (ágyas)

Heineken 0,33 l 		

450.-/ ü.

Heineken Alkoholmentes 0,33 l

450.-/ ü.

Krusovice Svetle (Világos) 0,5 l

450.-/ ü.

Birs					400.-

800.-

Krusovice Cerne (Barna) 0,5 l

450.-/ ü.

Cseresznye				400.-

800.-

Soproni Klasszikus 0,5 l		

450.-/ ü.

Cigánymeggy				400.-

800.-

Soproni APA és IPA 0,5 l		

450.-/ ü.

Irsai Olivér				400.-

800.-

Steffl 0,5 l		

400.-/ ü.

Kajszibarack				400.-

800.-

Csapolt Gösser

0,3 l 350.-

0,5 l 600.-

Ásványvizek

Kávék-Teák

Kristály Natura 0,3 l 		

250.-

Presszó Kávé					 250.-

Kristály Natura szénsavmentes 0,3 l

250.-

Hosszú Kávé					 250.Cappuccino					 350.Jeges Kávé					 450.-

Szénsavas üdítők

Melange					 390.Latte Macchiato				 390.Forró Csoki					400.-

Pepsi Cola 0,25 l				

280.-

Pepsi Black (cukormentes) 0,25 l		

280.-

Fekete tea					 250.-

Schweppes Orange 0,25 l			

280.-

Gyümölcs tea					 250.-

Schweppes Citrus mix 0,25 l		

280.-

Schweppes Szőlő-alma 0,25 l		

280.-

Schweppes Tonic 0,25 l			

280.-

Canada Dry 0,25 l				

280.-

Zöldtea 					 250.-

7up 0,25 l					 280.-

Szénsavmentes üdítők
Tropicana Őszibarack 0,25l

280.-

Tropicana Ananász 0,25l

280.-

Tropicana Narancs 0,25 l

280.-

Tropicana Alma 0,25l

280.-

Toma Körte 0,25l

280.-

Toma Eper 0,25l

280.-

Csomagolás kiszállításra: + 60 Ft

Lipton Citrom 0,25l

280.-

Kétszemélyes tálakhoz: + 180 Ft

Lipton Őszibarack 0,25l

280.-

Lipton Zöld tea 0,25l

280.-

Áraink forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t.

