
M = Magyar V = vegetáriánus Cs = csípõs 

+ 12 % felszolgálási díj 

 
*: Euróban megadott áraink csak tájékoztató jellegűek, 

 számlázás minden esetben a napi középárfolyam szerint történik. 

 Hideg előételek  

HUF EUR* 

1. 

 

Rukkola - és tölgy saláta lágy kecskesajttal  

és szezámos körtével – V (6,7,11) 
2.900,- 

 

9,6  

 

2. 
Hideg libamáj aszalt barackos almakompóttal  

és pirított kaláccsal – M (1,3,7) 
6.900,- 23 

3. 

Magyaros ízelítő (szürkemarha szalámi, mangalica kolbász, 

paraszt sonka, libamáj, kézműves sajtok) zöldségekkel  

– M, Cs (7) 
  4.500,- 15 

 

Levesek  

  

4. Tárkonyos burgonyaleves rókagombával – V (7) 1.800,- 6 

 5. 
Kakukkfüves sült csirkeleves zöldségekkel és fürjtojással 

(3,9) 
1.900,- 6,3 

6. 
Alföldi gulyásleves fokhagymás-köményes kiflivel 

– M (1,3,7,9) 
2.700,- 9 

  

 

Vegetáriánus főételek  

  

7. Ratatouille sült articsókával és rukkola salátával – V 3.900,-  13 

8. Zöldfűszerekkel grillezett gomolyasajt ajvárral,  

marinált zöldségekkel és szívsalátával – V (7)  

4.500,- 15 



M = Magyar V = vegetáriánus Cs = csípõs 

+ 12 % felszolgálási díj 

 
*: Euróban megadott áraink csak tájékoztató jellegűek, 

 számlázás minden esetben a napi középárfolyam szerint történik. 

 
 HUF EUR* 

 
Főtelek  

  

9. Spagetti aglio olio grillezett garnélával (1,2,7) 4.300,- 14,3 

10. 

Fogasfilé Kárpáti módra  

(tejszínes-kapros mártás, gomba és rák) 

kaviárral és citrusos törtburgonyával – M (2,4,7,12)  

6.900,- 23 

11. 

 

Bébi csirke sült céklával, cukorborsóval és borsos körtével 
 

4.500,- 
 

 
15 
 

12. 

Ropogós kacsacombja és melle  

aszaltszilvás-lilakáposztás rétessel és narancsos jus-vel  

– M (1) 

6.300,- 21 

13. 
Magyaros libamáj sült hagymával és cukkini chipssel  

– M (1) 
8.500,- 28,3 

14. 
Brassói aprópecsenye (sertés szűzből)  

hordós savanyúságokkal – M (12) 
4.900,- 16,3 

15. 
Klasszikus-magyaros báránypaprikás  

kapros-túrós palacsintával – M (1,3,7) 
5.500,- 18,3 

16. 

Bélszín steak Budapest módra  

(libamájjal, gombával, lecsóval) 

zöldborsópürével és burgonyaszirommal – M (7) 

8.900,- 29,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M = Magyar V = vegetáriánus Cs = csípõs 

+ 12 % felszolgálási díj 

 
*: Euróban megadott áraink csak tájékoztató jellegűek, 

 számlázás minden esetben a napi középárfolyam szerint történik. 

HUF EUR* 
 

 

 

Saláták, savanyúságok  

17. 

Házi készítésű saláták  

(Fokhagymás uborkasaláta, tökmagolajos paradicsomsaláta, 

sárgarépás káposztasaláta) – V  

1.100,- 3,6 

18. 
Hordós savanyúság választék a piaci kínálatból  

(választékról érdeklődjön a felszolgálótól) – V (12)  
1.100,- 3,6 

 
 

Desszertek  

  

19. Rétes válogatás 

(csokoládés-meggyes, barackos-túrós, szilvás-mákos) – M (1,3,7) 
1.900,- 6,3 

20. Tejszínes epertorta rebarbaraöntettel (1,3,7) 1.900,- 6,3 

21. Csokoládéfelfújt vörösboros málnaöntettel (1,3,7,12) 2.500,- 8,3 

22. Fagylaltkehely erdei gyümölcsökkel és tejszínhabbal (3,7) 3.600,- 12 

 

 

Meszleny Gábor – üzletvezető    Izsák Zoltán – konyhafőnök 

 

 

 

 

 

 

 



M = Magyar V = vegetáriánus Cs = csípõs 

+ 12 % felszolgálási díj 

 
*: Euróban megadott áraink csak tájékoztató jellegűek, 

 számlázás minden esetben a napi középárfolyam szerint történik. 

Javasolt menü a chef ajánlatával  

Kárpátia menü I. 

Alföldi gulyásleves fokhagymás-köményes kiflivel – M (1,3,7,9) 

Ropogós kacsacombja és melle aszaltszilvás-lilakáposztás rétessel  

és narancsos jus-vel– M (1) 

Tejszínes epertorta rebarbaraöntettel (1,3,7) 

A menü ára 9.900,- Ft (~33 EUR) 

Borjavaslat  

Szekszárdi Kadarka 2016 - Vida Családi Birtok - 0,1 l 

Egri Pinot Noir 2016 - Kovács Nimród - 0,1 l 

Tokaji Aszú 3 puttonyos 2014 – Simkó Pincészet - 0,1 l 

A fenti borajánlat ára összesen: 4.300 Ft (~14,3 EUR) 

 

Kárpátia menü II. 

Hideg libamáj aszalt barackos almakompóttal és pirított kaláccsal – M (1) 

Kakukkfüves sült csirkeleves zöldségekkel és fürjtojással (3,9) 

Bélszín steak Budapest módra (libamájjal, gombával, lecsóval) 

zöldborsópürével és burgonyaszirommal – M (7) 

Rétes válogatás (csokoládés-meggyes, barackos-túrós, szilvás-mákos) – M (1,3,7) 

A menü ára 15.900,- Ft (~53 EUR) 

Borjavaslat 

Szekszárdi Királylány 2018 - Vesztergombi Pince - 0,1 l 

Pécsi Cabernet Franc 2016 – Lisicza Borház - 0,1 l 

Tokaji Primus Cuvée 2006 - Kárpátia Selection - 0,1 l 

A fenti borajánlat ára összesen: 3.500 Ft (~11,7 EUR) 


