
Csirkefalatok rántva 
hasábburgonyával tálalva (1, 3, 7) ...............1280.-

Spagetti sajttal tálalva (1, 3, 7) ......................1280.-

Hal rudacska 
hasábburgonyával tálalva (1, 3, 4, 7) ...........1280.-

Gyerekmenü

Hagymás paradicsom saláta ...........................600.-

Tejfölös uborka saláta ......................................650.-

Káposzta saláta .................................................500.-

Házi vegyes savanyúságok ..............................600.-

Friss zöldsaláta .................................................600.-

Joghurtos salátaöntet .......................................350.-

Tartár mártás ....................................................350.-

Ketchup .............................................................250.-

Majonéz ............................................................250.-

Nagy majonéz ..................................................480.-

Mustár ...............................................................250.-

Tejföl ..................................................................100.- 

Mártások ...........................................................500.-
Citrom, Gomba, Zöldbors mártás (1, 7)

Saláták

Áfonyás palacsinta (1, 3, 7, 8) ...............600.-/2 db

Mogyorókrémes 
palacsinta (1, 3, 7, 8) ...............................700.-/2 db

Gundel palacsinta 
csokoládé öntettel (1, 3, 7, 8) .................700.-/2 db

Almás fahéjas palacsinta 
vanília öntettel (1, 3, 7) ..........................850.-/2 db

Desszertek

Féladag után 75%-ot számolunk fel.
Für eine halbc Portion berechnen wir 75% des Preiscs.

For a half portion you will be charged 75%.

Leveses doboz ............................................100.-/db

Csomagoló doboz ......................................100.-/db

Leveses vödör 800ml  ................................100.-/db

Leveses vödör 1100ml  ..............................150.-/db

Tálca kicsi  ..................................................250.-/db

Tálca nagy ...................................................400.-/db

Alu�x tál  ....................................................250.-/db

Hozott desszert szervízdíj ..........................150.-/fő

Csomagoló
eszközök 

Csirkefalatok rántva 
hasábburgonyával tálalva (1, 3, 7) ...............1280.-

Spagetti sajttal tálalva (1, 3, 7) ......................1280.-

Hal rudacska 
hasábburgonyával tálalva (1, 3, 4, 7) ...........1280.-

Gyerekmenü

Hagymás paradicsom saláta ...........................600.-

Tejfölös uborka saláta ......................................650.-

Káposzta saláta .................................................500.-

Házi vegyes savanyúságok ..............................600.-

Friss zöldsaláta .................................................600.-

Joghurtos salátaöntet .......................................350.-

Tartár mártás ....................................................350.-

Ketchup .............................................................250.-

Majonéz ............................................................250.-

Nagy majonéz ..................................................480.-

Mustár ...............................................................250.-

Tejföl ..................................................................100.- 

Mártások ...........................................................500.-
Citrom, Gomba, Zöldbors mártás (1, 7)

Saláták

Áfonyás palacsinta (1, 3, 7, 8) ...............600.-/2 db

Mogyorókrémes 
palacsinta (1, 3, 7, 8) ...............................700.-/2 db

Gundel palacsinta 
csokoládé öntettel (1, 3, 7, 8) .................700.-/2 db

Almás fahéjas palacsinta 
vanília öntettel (1, 3, 7) ..........................850.-/2 db

Desszertek

Féladag után 75%-ot számolunk fel.
Für eine halbc Portion berechnen wir 75% des Preiscs.

For a half portion you will be charged 75%.

Leveses doboz ............................................100.-/db

Csomagoló doboz ......................................100.-/db

Leveses vödör 800ml  ................................100.-/db

Leveses vödör 1100ml  ..............................150.-/db

Tálca kicsi  ..................................................250.-/db

Tálca nagy ...................................................400.-/db

Alu�x tál  ....................................................250.-/db

Hozott desszert szervízdíj ..........................150.-/fő

Csomagoló
eszközök 



Erőspistás hústekercs tallér burgonyával ....2790.-
Szalonnával, csemegeuborkával, száraz szalámival, 
erőspistával töltött, rántott sertéskaraj (1, 3, 7)

Favágó steak héjas burgonyával ...................2990.-
Vastagon szelt,  pácolt sertéskaraj szalonnával és 
házi savanyúsággal tálalva

Brassói aprópecsenye ....................................2350.-

Grillezett, tejfölös, fokhagymás, 
füstölt főtt csülök párolt káposztával 
és steak burgonyával tálalva (7) ...............2850.-

Hagymás rostélyos tallér burgonyával 
és sült hagymakarikával tálalva (1, 10) .......2800.-

Roston hátszín erdei gomba mártással, 
krokett-tel tálalva (1, 10) ...............................3200.-

Marhahúsból
   készült ételek

Rántott süllő�lé vajas petrezselymes burgonyával, 
tartármártással (1, 3, 4, 7) .............................2800.-

Süllő�lé roston grillezett zöldségekkel
citrommártással (1, 4) ...................................2800.-

Halételek

Pálmatál 2 személyre .....................................4500.-
sajtos-füstölt sonkás csirkemell rántva, 
rántott szelet, cigánypecsenye 
jázmin rizzsel és hasábburgonyával (1, 3, 7)

Fatál 2 személyre ............................................5800.-
sajtos-füstölt sonkás sertésborda grillezve, 
sült csülök, rántott csirkecomb, borzas sertés szelet, 
jázmin rizzsel és héjas burgonyával (1, 3, 7)

Sé�ál 2 személyre...........................................6500.-
erőspistás hústekercs rántva, füstölt- főtt csülök, 
gombás hátszín grillezve, borzas csirkemell, jázmin 
rizzsel és hasábburgonyával (1, 3, 7)

Gyros tál 1 személyre ....................................1980.-
csirkemell�lé roston, hasábburgonyával, 
friss salátával és joghurtos öntettel tálalva (7)

Tálak

Marhapörkölt galuskával (1, 3) ....................2390.-

Csülkös pacalpörkölt galuskával (1, 3) .......2390.-

Bakonyi szűzérme erdei gombamártással,
galuskával (1, 3, 7) .........................................2590.-

Készételek

Erőspistás hústekercs tallér burgonyával ....2790.-
Szalonnával, csemegeuborkával, száraz szalámival, 
erőspistával töltött, rántott sertéskaraj (1, 3, 7)

Favágó steak héjas burgonyával ...................2990.-
Vastagon szelt,  pácolt sertéskaraj szalonnával és 
házi savanyúsággal tálalva

Brassói aprópecsenye ....................................2350.-

Grillezett, tejfölös, fokhagymás, 
füstölt főtt csülök párolt káposztával 
és steak burgonyával tálalva (7) ...............2850.-

Hagymás rostélyos tallér burgonyával 
és sült hagymakarikával tálalva (1, 10) .......2800.-

Roston hátszín erdei gomba mártással, 
krokett-tel tálalva (1, 10) ...............................3200.-

Marhahúsból
   készült ételek

Rántott süllő�lé vajas petrezselymes burgonyával, 
tartármártással (1, 3, 4, 7) .............................2800.-

Süllő�lé roston grillezett zöldségekkel
citrommártással (1, 4) ...................................2800.-

Halételek

Pálmatál 2 személyre .....................................4500.-
sajtos-füstölt sonkás csirkemell rántva, 
rántott szelet, cigánypecsenye 
jázmin rizzsel és hasábburgonyával (1, 3, 7)

Fatál 2 személyre ............................................5800.-
sajtos-füstölt sonkás sertésborda grillezve, 
sült csülök, rántott csirkecomb, borzas sertés szelet, 
jázmin rizzsel és héjas burgonyával (1, 3, 7)

Sé�ál 2 személyre...........................................6500.-
erőspistás hústekercs rántva, füstölt- főtt csülök, 
gombás hátszín grillezve, borzas csirkemell, jázmin 
rizzsel és hasábburgonyával (1, 3, 7)

Gyros tál 1 személyre ....................................1980.-
csirkemell�lé roston, hasábburgonyával, 
friss salátával és joghurtos öntettel tálalva (7)

Tálak

Marhapörkölt galuskával (1, 3) ....................2390.-

Csülkös pacalpörkölt galuskával (1, 3) .......2390.-

Bakonyi szűzérme erdei gombamártással,
galuskával (1, 3, 7) .........................................2590.-

Készételek



Rántott gombafejek tartárral (1, 3, 7) .........1080.-

Grillezett sajt, 
sokmagvas tökmagolajos salátával (7) ........1980.-

Rántott sajt tartárral (1, 3, 7) ........................1550.-

Túrós csusza 
szalonnapörccel tálalva (1, 3, 7) ....................1780.-

Bolognai spagetti 
sajttal tálalva (1, 3, 7, 9) ................................1780.-

Tészták

Tésztákból csak egész adag rendelhető.

Levesek
Tárkonyos csirke raguleves 
burgonyagombóccal (1, 3, 7, 9)....................1050.-

Erdei gombaleves 
tejföllel tálalva (1, 3, 7, 9) ................................850.-

Fokhagymakrémleves, 
sajttal tálalva (1, 7, 9).......................................850.-

Húsleves lúdgége tésztával (1, 3, 7, 9) ...........790.-

Csülkös kolbászos bableves 
csipetkével (1, 3, 7, 9) ....................................1790.-

Borzas csirkemell Orly módra vegyes körettel, 
sajttal, tejföllel tálalva (1, 3, 7) ......................2850.-

Sajttal-füstölt sonkával töltött csirkemell 
vegyes körettel tálalva (1, 3, 7) .....................2990.-

Rántott csirkemell falatok hasábburgonyával 
és friss zöld salátával tálalva (1, 3, 7) ...........2850.-

Baconos csirkemell rukkolával és mozzarellával 
töltve tökmagolajos friss salátával (7) .........2980.-

Csirkemell csíkok 
parmezános saláta ágyon tálalva(7) ............2280.-

Csirkemell grillezve 
friss saláta ágyon tálalva ...............................2390.-

Szárnyasételek

Cigánypecsenye hasábburgonyával .............2380.-
Sertés hosszú karajból készült, sült szalonnával 
tálalva

Csülök pékné módra 
steak burgonyával (1) ....................................2890.-

Óriás rántott szelet vegyeskörettel ...............1980.-
Sertés karaj rántva (1, 3, 7)

Sajttal- füstölt sonkával töltött sertésborda 
vegyes körettel (1, 3, 7) .................................2790.-

Sertéshúsból 
  készült ételek

Rántott gombafejek tartárral (1, 3, 7) .........1080.-

Grillezett sajt, 
sokmagvas tökmagolajos salátával (7) ........1980.-

Rántott sajt tartárral (1, 3, 7) ........................1550.-

Túrós csusza 
szalonnapörccel tálalva (1, 3, 7) ....................1780.-

Bolognai spagetti 
sajttal tálalva (1, 3, 7, 9) ................................1780.-

Tészták

Tésztákból csak egész adag rendelhető.

Levesek
Tárkonyos csirke raguleves 
burgonyagombóccal (1, 3, 7, 9)....................1050.-

Erdei gombaleves 
tejföllel tálalva (1, 3, 7, 9) ................................850.-

Fokhagymakrémleves, 
sajttal tálalva (1, 7, 9).......................................850.-

Húsleves lúdgége tésztával (1, 3, 7, 9) ...........790.-

Csülkös kolbászos bableves 
csipetkével (1, 3, 7, 9) ....................................1790.-

Borzas csirkemell Orly módra vegyes körettel, 
sajttal, tejföllel tálalva (1, 3, 7) ......................2850.-

Sajttal-füstölt sonkával töltött csirkemell 
vegyes körettel tálalva (1, 3, 7) .....................2990.-

Rántott csirkemell falatok hasábburgonyával 
és friss zöld salátával tálalva (1, 3, 7) ...........2850.-

Baconos csirkemell rukkolával és mozzarellával 
töltve tökmagolajos friss salátával (7) .........2980.-

Csirkemell csíkok 
parmezános saláta ágyon tálalva(7) ............2280.-

Csirkemell grillezve 
friss saláta ágyon tálalva ...............................2390.-

Szárnyasételek

Cigánypecsenye hasábburgonyával .............2380.-
Sertés hosszú karajból készült, sült szalonnával 
tálalva

Csülök pékné módra 
steak burgonyával (1) ....................................2890.-

Óriás rántott szelet vegyeskörettel ...............1980.-
Sertés karaj rántva (1, 3, 7)

Sajttal- füstölt sonkával töltött sertésborda 
vegyes körettel (1, 3, 7) .................................2790.-

Sertéshúsból 
  készült ételek


