
Előétel

Marhatatár friss zöldségekkel, pirítóssal 2.790 Ft

Mediterrán padlizsánkrém, friss zöldségekkel és pitával 1.890 Ft

Cézársaláta grillezett csirkemellel 2.090 Ft

Cézársaláta garnélával 2.290 Ft

Mozzarella Caprese 2.150 Ft

Levesek

Húsleves gazdagon, csigatésztával 1.050 Ft

Húsleves majorannás májgaluskával 1.050 Ft

Halászlé harcsafilével csészében / bográcsban 1.160 Ft / 1.650 Ft

Sajtos póréhagymaleves rozscioóban tálalva 1.150 Ft

Joghurtos erdei gyünölcsleves, túrófagyival 1.050 Ft

Meleg előételek

Fűszeres grillsajt karamelizált gyümölcsökkel 2.200 Ft

Camembert-es töltött gomba, fűszeres paradicsommal, párolt rizzsel 2.050 Ft

Vargányarizottó grillezett libamájjal 2.860 Ft

Lazac mandulás krustában vargányarizottóval és parajmártással 3.100 Ft

Halételek

Rántott harcsafilé joghurtos salátával 2.860 Ft

Harcsatekercs paprikamártással kapros-túrós csuszával 2.990 Ft

Garnélarákos - tejszínes spagetti grillezett lazaccal 3.100 Ft

Zöldkagyló fokhagymás fehérborban párolva, zelleres rizottóval 3.100 Ft

Grillezett lazac spenótos, kecskesajtos rizottóval tálalva 3.550 Ft

Chéf ajánlat

Bélszínsteak grillezett libamájszelettel, erdei gombákkal, zöldbabbal, gyömbéres karottapürével, és 

demiglace mártással 

5.490 Ft

Bélszínszeletek zöldbors mártással, hercegnő burgonyával 5.400 Ft

Konfitált báránycsülök pirított parázsburgonyával, zsályás jus-vel és bacon-ös ceruzababbal 4.300 Ft

BBQ rostélyos fűszeres burgonyával, kerti füvekkel 3.450 Ft

Konfitált libamájszeletek, hársmézes almával, burgonyapürével 3.100 Ft

Szűzérmék rózsaborssal, zsályás sajtmártással, vajas-diós tagliatellével 3.050 Ft

Roston sült csirkemellfilé, joghurtos zöldsalátával, párolt rizzsel 2.550 Ft

Főételek

Konfitált kacsamell szeletek, fokhagymás libamájmártással, vörösboros körtével, hercegnőburgonyával 3.450 Ft

Cheddarsajttal töltött csirkemellfilé házisonkával göngyölve, tejszínes erdeigomba-mártásssal, 

sárgarépapürével, párolt rizzsel

2.950 Ft

Mézes-chilis-narancsoskacsacomb, medvehagymás burgonyapürével 2.980 Ft

Borskéregben sült szűz, grillezett libamájjal, sült paprikakrémmel, snilinges burgonyával 3.550 Ft

Marhapörkölt juhtúrós sztrapacskával 3.450 Ft

Ropogós malaccsülök párolt káposztával, rozmaringos pecsenye jus-vel, fűszeres burgonyával 2.850 Ft

Bécsi szelet petrezselymes burgonyával, házi sonkával 2.850 Ft

Feketeerdei sonkával és gomola sajttal töltött sertésszűz sokmagvas bundában burgonyapürével 3.350 Ft

Vaslapon sült rozmaringos sirkecombfilé remulád mártással és fűszeres burgonyával, zöldsalátával 2.550 Ft

Csirkemell sonkával, füstölt sajttal és erdei bombával töltve, bazsalikomos - tejszínes mártással, párolt rizzsel 2.950 Ft

Csirke steak gomolyával grillezve, tejszínes erdei gomba mártással, házi burgonyagombóccal 2.850 Ft

Diós bundában sült Camembert áfonyalekvárral, párolt rizzsel 2.490 Ft

Fokhagymás tarjaszeletek ropogós hagymával, kakas taréjjal, sült burgonyával 2.750 Ft

Sokmagvas csirkemell szeletek rántva, burgonyapürével, barackkal 2.700 Ft

Rántott sajt, sültburgonyával, tartármártással 2.400 Ft

Tészták

Házi szélesmetélt kakukkfüves erdei gombával forgatva 2.390 Ft

Zsályás fettucchine libamájjal, erdei gombával 2.650 Ft

Házi burgonyagombóc tejszínes parajjal, lazac kockákal 2.750 Ft

Parajos ricottakrémmel töltött ravioli fokhagymás sajtmártással, parmezánnal 2.500 Ft

Gyerekmenü

Húsleves, Rántott sajt/csirke, burgonya, Kakaós palacsinta 1.750 Ft



Sültes tálak

Haltál (2 személyes) 7.050 Ft

Sertéstál (2 személyes) 6.050 Ft

párolr rizs, perezselymes burgonya, házi vegyes savanyú

Szárnyas tál (2 sze,élyes) 6.050 Ft

Desszert

Klasszikus tiramisu erdei gyümölcsraguval 1.150 Ft

Barackkal töltött túrógombóc, fahéjas tejföllel 1.050 Ft

Csokoládé szuflé vanília fagylalttal, erdei gyümölcs raguval 1.190 Ft

Somlói kehely 1.150 Ft

Gundel palacsinta 1.150 Ft

Túrókrémes palacsinta 1.150 Ft

Savanyúság

Házi csalamádé 600 Ft

Friss kevert saláta 850 Ft

Csemege uborka 600 Ft

Almapaprika 600 Ft

Görögsaláta 1.450 Ft

Uborkasaláta 650 Ft

Paradicsomsaláta 650 Ft

Csirkemell sonkával, füstölt sajttal, és erdei gombával töltve, vaslapon sült rozmaringos csirkecombfilé, sokmagvas szeletek 

rántva, párolt rizs, perezselymes burgonya, bazsalikomos-tejszínes mártás, friss kevertsaláta

Fokhagymást tarjaszeletek, feketeerdei sonkával és gomolya sajttal töltött sertésszűz sokmagvasbundában, rántott szelet, rántott 

camembert

Rántott harcsa, egészben sült pisztáng, roston sült lazac, paraj mártás, grillezett zöldség, párolt rizs, steak burgonya


