ELŐÉTEL / STARTER
Libamáj créme brulée, briós (1,3,7) 						 3.000 Ft
Gooseliver créme brulée, brioche
Angus marhahúsleves, házi tészta, pofahús, zöldség (1,3,7)
Angus bouillon, home made vermicelli, beefchop, vegetables

1.500 Ft

Sütőtökkrémleves, gesztenyés wonton (1,7)
Pumpkin cream soup, marron wonton

1.400 Ft

		

Csülkös bableves, házi bagett (1,7)						 2.000 Ft
Bean soup with trotters, homemade baguette

FŐÉTEL / MAIN COURSE
Egészben sült tapolcai pisztráng, sült diós kel,
burgonya gratin, barna vaj (1,3,4,7)
Whole trout from Tapolca, backed brussels sprouts with nuts,
potato gratin, brown butter
Rántott csirke supreme, sült sütőtök, sütőtökpüré,
tökmagolajos baby római saláta (1,3,7)
Fried chicken supreme, backed pumpkin, mushed pumpkin,
Romaine baby lettuce with pumpkin seed oil
Konfitált kacsacomb, fahéjas almakompót,
hagymás tört burgonya, párolt káposzta (1,3,7)				
Duck leg cofit, cinnamoned apple compote, mashed onion potato,
stewed cabbage
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3.000 Ft

2.900 Ft

3.200 Ft

FŐÉTEL / MAIN COURSE
Libamáj diós bundába, birsalma, balzsamecetes szilva, burgonyapüré (1,3,7) 5.500 Ft
Goose liver in nuts coat, quince, plum in balsamic vinigar, mashed potato
Libamájas sertés rolád, vargányarizottó (1,3,7)				
Goose liver pork roll with porcini mushroom risotto

3.000 Ft

Vörösborban párolt Angus marha oldalas, bundázott paprikás daragaluska,
3.900Ft
sült répa, ecetes gyöngyhagyma (1,3,7)
Angus breef rib steamed in redwine, fried semolina dumpling, backed carrot,
vinegar pearl onion
Angus hátszín, tejszínes zöldbab ragu, sült hagymás piskóta (1,3,7)
Angus rumpsteak, French beans cream ragout, backed onion sponge

6.500 Ft

Vadpörkölt, dödölle 								 2.600 Ft
Wildstew with potato dumpling
Sütőtökös gnocchi, pármai sonka, parmezán, pirított tökmag (1,3,7)
Pumpkin gnocchi, Prosciutto, parmesan, rost pumpkin seed

2.500 Ft

Grillezett tofu, paradicsomrizottó, grillezett paradicsom (6,7)		
Grilled tofu, tomato risotto, grielled tomato

2.600 Ft

STREET FOOD
Angus burger, házi burgonya, házi majonéz (1,3,7)				
Angus burger, homemade potato wedges, homemade french dressing

2.500 Ft

Csibeburger, házi burgonya, házi majonéz (1,3,7)				 2.000 Ft
Chickenburger, homemade potato wedges, homemade french dressing
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DESSZERT / SWEETS
Tonkababos étcsokoládés mousse, habcsók, szilvakrémes
2.400 Ft
piskótatekercs, szilva sorbet (1,3,7)
Darkchocklete-tonka bean mousse, meringue, plum cream sponge-cake roll
Tökmagos túrógombóc, vaníliasodó, gránátalma (1,3,7,8)
1.700 Ft
Sweet cottage cheese dumplings with pumpkin seed bestrewd, vanilla custard,
pomegranate

SALÁTA / SALAD
Uborkasaláta (7)									
Cucumber salad

750 Ft

Káposztasaláta 				
Cabbage salad

750 Ft
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PIZZA
Kedves Vendégeink! Pizzáink csak péntek-szombat-vasárnap elérhetőek.
Dear Guests, our pizza are only on Friday-Saturday-Sunday available.

MARGHERITA (1,7)									 1.500 Ft
Paradicsomszósz, mozarella, bazsalikom
Tomato sauce, buffalo mozzarella, basil

PROSCIUTTO FORMAGGI (1,7) 							 2.000 Ft
Paradicsomszósz, mozarella, prosciutto cotto, gorgonzola, parmezán
Tomato sauce, buffalo mozzarella, basil, proscuitto cotto, gorgonzola, parmesan

AGLIO (1,7)										 2.200 Ft
Paradicsomszósz, mozarella, gorgonzola, fokhagyma, pármai sonka
Tomato sauce, buffalo mozzarella, gorgonzola, garlic, Parma ham

PARMA (1,7) 									 2.300 Ft
Paradicsomszósz, mozarella, koktélparadicsom, pármai sonka, rukkola, parmezán
Tomato sauce, buffalo mozzarella, coctail tomato, Parma ham, ruccola, parmesan

MILANESE (1,7)									 2.200 Ft
Paradicsomszósz, mozarella, milánói szalámi, pepperóni, olivaolaj
Tomato sauce, buffalo mozzarella, Milan salami, pepperoni, olive oil

Kis adag étel rendelése esetén a teljes ár 70%-át számítjuk fel.
Áraink forintban értendőek és az általános forgalmi adót tartalmazzák.
We charge 70% of the total price for half portions.
Our prices are in HUF and include VAT.
Wenn Sie eine kleine Portion Essen bestellen, berechnen wir 70 % des Gesamtpreises.
Unsere Preise sind in HUF und beinhalten die Mehrwertsteuer.
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ALLERGÉN ÖSSZETEVŐK
Allergén összetevők:
1.

Glutént tartalmazó gabona és azokból készült termékek (búza, rozs, árpa, zab, tönköly, kamut- búza vagy
ezek hibrid változatai)
2. Rákfélék és azokból készült termékek
3. Tojás és abból készült termékek
4. Halak és azokból készült termékek
5. Földimogyoró és abból készült termékek
6. Szójabab és abból készült termékek
7. Tej és abból készült termékek (beleértve a laktózt is)
8. Diófélék (mandula (Amygdalus communis L.), mogyoró (Corylus avellana), dió (Juglans regia), kesudió
(Anacardium occidentale), pekándió [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], brazil dió (Bertholletia excelsa),
pisztácia (Pistacia vera), makadámia és queenslandi dió (Macadamia ternifolia)
9. Zeller és abból készült termékek
10. Mustár és abból készült termékek
11. Szezámmag és abból készült termékek
12. Kén-dioxid és SO2 -ben kifejezett szulfitok 10mg/kg, illetve 10mg/liter koncentrációt meghaladó
mennyiségben
13. Csillagfürt és abból készült termékek (farkasbabliszt/Lupinliszt)
14. Puhatestűek és abból készült

Allergenic ingredients:
1.

Cereals containing gluten and products made from them (wheat, rye, barley, oats, spelt, kamut wheat or
their hybrids)
2. crustaceans and derived products
3. Eggs and derived products
4. Fish and derived products
5. Peanut and derived products
6. Soya beans and derived products
7. Milk and derived products (including lactose)
8. Nuts (almond (Amygdalus communis L.), hazelnut (Corylus avellana), walnut (Juglans regia), cashew nut
(Anacardium occidentale), pecan (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), Brazil nut (Bertholletia excelsa),
pistachio (Pistacia vera), macadamia and Queensland nut (Macadamia ternifolia)
9. Celery and derived products
10. Mustard and derived products
11. Sesame seeds and derived products
12. Sulphur dioxide and sulphites expressed as SO2, in concentrations exceeding 10 mg/kg or 10 mg/l
13. Lupin and derived products (Lupin flour)
14. Molluscs and derived products
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ITALLAP / DRINKS
2 cl				
Havana Club					400 Ft		
Captain Morgan dark 				
600 Ft
Hennessy VS					800 Ft		
Beefeater Gin					500 Ft		
Lavender Gin					600 Ft		
Finlandia vodka 					
400 Ft		
Jameson						400 Ft		
Chivas Regal 12 YO. 				
900 Ft		
Baileys						400 Ft		
Unicum						400 Ft		
Unicum szilva 					
400 Ft
Unicum barista 					
400 Ft		
Jägermeister					400 Ft		

4 cl
800 Ft
1.200 Ft
1.600 Ft
1.000 Ft
1.200 Ft
800 Ft
800 Ft
1.800 Ft
800 Ft
800 Ft
800 Ft
800 Ft
800 Ft

Üdítők / Soft drinks
Házi készítésű limonádé			
Home-made lemonade

0,4l

					

990 Ft

Házi szörpök / Home-made Sirups						

250 Ft/dl

klasszik / classic
zöldalma / Green apple
eper-rozmaring / Strawberry rosemary
erdeigyümölcs-menta /berry-mint
rózsa-citrom / rose-lemon

málna / Raspberry
bodza / Elderberry
meggy / Sour cherry

Szóda / Soda water 			
Szűrt víz					

1 dl
1 dl		
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70 Ft
70 Ft

ITALLAP / DRINKS
Üveges üditő / bottled soft drink
Coca cola
Coca cola zero

0,25 l
0,25 l

550 Ft
550 Ft

Natur Aqua ásványvíz

0,3l

450 Ft

szénsavas / sparkling

Nektar Natura:

szénsavmentes / stil

0,2 l

300 Ft

0,3l

450 Ft

0,5l

750 Ft

Cola, Cola Light, Tonic, Orange, Citro, Ginger, Ice Tea citrom,
Green-detox (alma, uborka, lime), Narancslé /Orange juice, Almalé / Apple juice,
Mulitvitamin, Feketeribizli / Blackberry, Ananászlé / Pineapple juice, Grapefruit

Csapolt sörök / Draft beers
							0,2l		0,3l		

0,5l

Dreher						340 Ft

510 Ft

850 Ft

Dreher Bak / Black 		

600 Ft

400 Ft

1.000 Ft

Üveges sörök / Bottled beers
Velkopopvicky Kozel			

0,5l

650 Ft

Pilsner Urquel 				

0,33l

600 Ft

Dreher 24					0,33l

500 Ft

alkoholmentes / alcohol-free / Alkoholfrei
Kingswood apple cider 			0,4l					

800 Ft

Kávé / Coffee
Espresso							

450 Ft

Dupla espresso / double espresso

900 Ft

Hosszú kávé / Long coffee			

450 Ft

Cappuccino							

550 Ft

Latte Macchiato							

700 Ft

Ízesített Latte (vanília, karamella, mogyoró, csokoládé)

850 Ft

Filicori szálas tea							

750 Ft

Kávék koffein vagy laktózmentesen:
Tejszínhab:				
Kávék növényi tejjel:			

+150Ft
+70 Ft
+200 Ft
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KOKTÉL / COCKTAIL
APEROL SPRITZ

1.700 FT

(Aperol, Prosecco, narancskarika, jég, szóda)
HUGO SPRITZ

1.700 FT

(Prosecco, szóda, bodza szörp, cukorszirup, lime, mentalevél, jég)
Long Island iced tea 		

2.400 Ft

(Vodka, Gin, Rum, Tequila, Triple sec, zöldcitromlé, cola)
Pina Colada cubano		

1.700 Ft

(Havanna Club, ananászlé, tej, kókuszreszelék, kókusz szirup, jég)
Cuba Libre 		

1.600 Ft

(Havanna Club, lime, cola, jég)
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