Előételek:
Bivaly mozzarella paradicsommal, pestoval

2.150.-

- Tatárbeefsteak

100g: 3.250.-

- Libatepertő lilahagymával

2.250.-

- Kocsonya

1.950.-

- Serpenyős libamáj szeletenként: fokhagymás-petrezselymes zsírjában,
szaftosan pirítva, hegyes erős paprikával, lilahagymával
2.950.- /szelet
- Rántott csülkös palacsinta , Rokfort mártással

1.050.-/db

- Spárga hollandi mártással
- Saláta bár:

2.150.kis tányér / nagy tányér 1.350.-/1.750.-

Levesek:
- Lakodalmas Húsleves” (minimum 2 fő részére) tyúkból, marhából, 3.150.-/fő
leveszöldségekkel. Külön tálalt betétei: kacsamáj kocka, májgombóc,
maceszgombós, lúdgégetészta, cérnametélt, svábgombóc, reszelt torma, erős
paprika
- Erőleves kacsamáj kockával

(0,2 l) 1.950.-/ (0,35 l) 2.250.-

Kis adag (0,2 l) / Normál adag (0,35 l) / Nagy adag (0,5 l)
- Újházy tyúkhúsleves

1.150.-/1.450.-/1.950.-

- Solymári sváb bableves nudlival

1.450.-/1.950.-/2.950.-

- Spárgaleves mandulával

1.150.-/1.450.-/1.950.-

- Medvehagyma leves kéksajttal

1.150.-/1.450.-/1.950.-

Főételek:
- Zöldség fasírt görög salátával

3.950.-

- Grillezett sajtpogácsa mézes-mustáros salátával

3.950.-

- Rántott spárga Cézár salátával

4.250.-

- Lazac steak spenótos Gnocchival, Gorgonzola mártással

5.950.-

- Süllő filé fokhagymás, vargányás pirított zöldséggel

5.950.-

- Tejszínes vargányás csirkemell csíkok diós burgonyafánkkal

4.250.-

- Corn Flakes bundában sült csirkecomb filé tekercs burgonyapürével,
őszibefőttel

4.950.-

- Camemberttel, dióval töltött pulykamell rántva jázminrizzsel,
áfonyalekvárral

4.250.-

- Libacomb párolt káposztával, hagymás törtburgonyával

4.950.-

- Roston libamáj mézes-diós, Tokaji Aszús körtével, burgonyapürével

6.550.-

- Rókagombás nyúltekercs, parmezános-zöldborsós rizottóval

4.950.-

- Roston mangalica tarja flekken csípősen-fokhagymásan, sztrapacskával,
lecsóval
4.950.- Szalontüdő szalvétagombóccal

4.250.-

- Medvehagymás báránysült durumtésztával ( WOK )

5.950.-

- Bárány csülök spárgával, mézes céklapürével

5.950.-

- Rántott borjúláb fokhagymás korongburgonyával

4.250.-

- Borjúpörkölt juhtúrós-kapros galuskával

5.950.-

- Igazi Bécsi (borjúból) szelet petrezselymes burgonyával

5.950.-

- Bélszín roston fűszervajjal, Lyoni hagymával, sültbatátával

6.550.-

- Szarvas érmék vadász módra; vörösboros, kacsamájas, erdei gombás, áfonyás,
borókás raguval, burgonyafánkkal
6.950.Desszertek:

1.400.-

- Madártej /GM, LM/ - Nutellás-Mascarpone tekercs fehércsokoládéban
- Aranykorona desszert: málnás-Mascarpones-csokoládés
- Somlói galuska
- Palacsinta: igény szerint

- Belga csokoládé szuflé mangópürével, habbal
- Túrósguba vaníliasodóval

- Mákban hempergetett túrógombóc áfonyalekvárral
- VEGÁN desszert: Diós fügeszelet vagy csoki mousse/GM, LM, cukor nélkül/

Az étlapon szereplő ételekre, elviteles rendelés esetén 5%
kedvezményt biztosítunk.

