LEVES
SOUP
Babgulyás
szárazbab, sárgarépa, fehérrépa, zeller, hagyma, burgonya, tönkölybúzaliszt, olaj, fokhagyma, tönkölycsipetke, szójajoghurt
csészében (2,5 dl) 690 Ft
bográcsban (5 dl) 1350 Ft
Hungarian Bean Goulash Soup
dried beans, carrots, turnips, celery, onions, potatoes, spelt flour, oil, garlic, spelt batter pearls, soy yogurt
in a cup (2,5 dl) 690 HUF
in a kettle (5 dl) 1350 HUF
Kerti vegyes zöldségleves
sárgarépa, gyökér, zöldborsó, karalábé, karfiol, cukkini, hagyma, petrezselyem, olaj, fűszerek
Garden Vegetable Soup
carrots, turnips, peas, kohlrabi, cauliflower, zucchini, onions, parsley, oil, spices

690 Ft
690 HUF

SALÁTA
SALAD
Görög saláta
uborka, paprika, hagymakarika, zöldsaláta, olajbogyó, vegán fetasajt, olívaolaj, oregánó
Greek Salad
cucumber, paprika, onion rings, lettuce, olives, non-dairy feta cheese, olive oil, oregano
Cézársaláta
jégsaláta, fejes saláta, cézáröntet, fokhagymás kruton, sült tofukocka, kesuparmezán, petrezselyem
Caesar Salad
iceberg lettuce, lettuce, Caesar sauce, garlicky spelt bread cubes, fried tofu cubes, cashew parmesan, parsley
Vitaminsaláta
jégsaláta, zöldsaláta, rukkola, cukkini, sárgarépa, káposzta, csíra, citromos-olívás öntet, szezámmag
Vitamin Salad
iceberg lettuce, lettuce, arugula, zucchini, carrots, cabbage, sprouts, lemon-olive dressing, sesame seeds

1 650 Ft
1650 HUF
1 650 Ft
1650 HUF
750 Ft
750 HUF

FŐÉTELEK
MAIN COURSE
Napfényes Bőségtál 2 személyre
5 500 Ft
steakburgonya, rizibizi, grill cukkini, francia saláta, kijevi töltött szejtán, rántott növényi sajt, zabfasírt, mustáros grill szejtán, falafel, tofusajt
pakora, tartármártás, paradicsommártás
Napfényes Lavish Platter for 2
5 500 HUF
steak potatoes, rice and peas, grilled zucchini, mayonnaise vegetable salad, Kiev seitan cutlet, grilled non-dairy cheese, Hungarianflavored oat fritter, mustard grilled seitan, homemade falafel, tofu "cheese" pakora, tartar sauce, tomato sauce
Rántottsajt-tál
2 300 Ft
növényi sajt magvas bundában, rizibizi, tartármártás
Non-dairy Cheese Platter
2 300 HUF
non-dairy cheese breaded in seeds, rice and peas, tartar sauce
Falafeltál tönkölypitával
2 300 Ft
házi csicseriborsó-fasírtok, humuszkrém, vegyes zöldsaláta, fokhagyma, zöldfűszeres szójajoghurt, tönkölypita
Falafel Platter with Spelt Pita Bread
2 300 HUF
homemade chickpea fritters, hummus cream, green salad mix, garlic, soy yogurt with herbs and spelt flour pita bread
Falafeltál hasábburgonyával
2 300 Ft
házi csicseriborsó-fasírtok, humuszkrém, vegyes zöldsaláta, fokhagyma, zöldfűszeres szójajoghurt, hasábburgonya
Falafel Platter with French Fries
2 300 HUF
homemade chickpea fritters, hummus cream, green salad mix, garlic, soy yogurt with herbs and French fries
Kolozsvári töltött káposzta
2 300 Ft
savanyúkáposzta, töltött káposztalevelek (szejtán, barna rizs, gabonakolbász, zabpehely, fokhagyma), pácolt-sült szejtánszelet, grillezett
szójavirsli, szójajoghurt
Stuffed Cabbage à la Kolozsvár
2 300 HUF
sauerkraut, stuffed cabbage leaves (seitan, brown rice, faux sausage, oatmeal, garlic), marinated-grilled seitan cutlets, grilled soy-wieners,
soy yogurt
Szejtánbrassói
2 300 Ft
szejtánpörkölt, paprika, paradicsom, hagyma, fűszeres steakburgonya, sült hagymakarika, fokhagyma, kovászos uborka
Seitan Roast à la Brasov
2 300 HUF
seitan stew, paprika, tomatoes, onions, spicy steak fries, fried onion rings, garlic, pickles
Pirított rizstészta ázsiai módra
2 300 Ft
rizstészta, káposzta, sárgarépa, hagyma, babcsíra, tofu, gyömbéres tamariszósz, olívaolaj, földimogyoró, lime, fokhagyma
(bambuszpálcika kérhető)
Fried Asian Rice Noodles
2 300 HUF
rice noodles, cabbage, carrots, onions, bean sprouts, tofu, ginger tamari soy sauce, olive oil, peanuts, lime, garlic (with optional bamboo
chopsticks)
PIZZÁK
PIZZAS
Margherita
2 200 Ft
élesztős tönköly pizzatészta, paradicsommártás, paradicsomkarika, oregánó, fokhagyma, növényi sajt
Margherita
2 200 HUF
leavened spelt pizza dough, tomato sauce, tomato slices, olives, oregano, garlic, non-dairy cheese
Háromsajtos
2 400 Ft
élesztős tönköly pizzatészta, paradicsommártás, pritaminpaprika, olívabogyó, oregánó, fokhagyma, háromféle növényi sajt
Three Cheese
2 400 HUF
leavened spelt pizza dough, tomato sauce, bell peppers, olives, oregano, garlic, three kinds of non-dairy cheese
Szénégető
2 400 Ft
élesztős tönköly pizzatészta, paradicsommártás, gabonakolbász, szejtánkocka, füstölt tofu, lilahagyma, oregánó, fokhagyma, növényi sajt
Coal-Burner
2 400 HUF
leavened spelt pizza dough, tomato sauce, faux sausage, seitan cubes, smoked tofu, red onions, oregano, garlic, non-dairy cheese
Jalapeño
2 400 Ft
élesztős tönköly pizzatészta, paradicsommártás, szejtánkocka, paradicsomkockák, jalapeño paprika, oreganó, fokhagyma, növényi sajt
Jalapeño
2 400 HUF
leavened spelt pizza dough, tomato sauce, seitan cubes, tomato cubes, jalapeño peppers, oregano, garlic, non-dairy cheese

Lecsós-gabonakolbászos
élesztős tönköly pizzatészta, házi lecsó, gabonakolbász, növényi sajt, oregánó
Ratatouille and faux Sausage
leavened spelt pizza dough, homemade ratatouille, faux sausage, oregano, non-dairy cheese
Pesztós-kesuparmezános
élesztős tönköly pizzatészta, fűszeres paradicsommártás, paradicsom, bazsalikompesztó, rukkola, kesuparmezán
Pesto-Cashew Parmesan
leavened spelt pizza dough, spicy tomato sauce, tomatoes, basil pesto, arugula, cashew parmesan
Pizzakenyér (Focaccia)
élesztős tönköly pizzatészta, fokhagyma, olívaolaj, rozmaring
Pizza Bread (Focaccia)
leavened spelt pizza dough, garlic, olive oil, rosemary

2 400 Ft
2 400 HUF
2 400 Ft
2 400 HUF
900 Ft
900 HUF

A pizzák átmérője 30 cm.
Elkészítési idő kb. 20 perc.
The pizzas are 30 cm in diameter.
It takes approx. 20 minutes to prepare them.
KÖRETEK
SIDE DISHES
Hasábburgonya
950 Ft / adag
French Fries
950 HUF / portion
Rizibizi
950 Ft / adag
Rice with Green Peas
950 HUF / portion
Házi sütésű kovászos kenyér
100 Ft / szelet
Homemade Bread
100 HUF / slice
Feltétek
Extras
Növényi sajt magvas bundában
450 Ft / darab
Non-dairy Cheese Breaded in Seeds
450 HUF / piece
Falafelgolyó (csicseriborsó-fasírt)
180 Ft / darab
Falafel (chickpea fritter)
180 HUF / piece
Öntetek
Condiments
Fűszeres paradicsomszósz
400 Ft / adag
Spicy Tomato Sauce
400 HUF / portion
Tartármártás
450 Ft / adag
Tartar Sauce
450 HUF / portion
DESSZERTEK
DESSERTS
Köles„túró"gombóc szójajoghurtos öntettel
köles, kukoricadara, tönköly zsemlemorzsa, szójajoghurt, nádcukor, vanília, citrom
Millet Dumplings in Soy Yogurt Sauce
millet, grits, spelt bread crumbs, soy yogurt, cane sugar, vanilla, lemon
Somlói galuska
vaníliás-diós-karobos piskóta, vaníliakrém, karoböntet, dió, szójatejszínhab
Somló Sponge Cake
vanilla-walnut-carob sponge cake, vanilla cream, carob sauce, walnuts, whipped soy cream
Glutén- és cukormentes köles„túró"gombóc szójajoghurtos öntettel
köles, kukoricadara, kókuszreszelék, szójajoghurt, xilit, vanília, citrom
Gluten- and Sugar-free Millet Dumplings in Soy Yogurt Sauce
millet, grits, shredded coconut, soy yogurt, xylitol, vanilla, lemon
Cukrászsütemények
Tekintse meg napi kínálatunkat a süteményes vitrinben!
Confectionery Goods
Take a look at our daily selection in the display case!

1 000 Ft
1 000 HUF
1 000 Ft
1 000 HUF
1 000 Ft
1 000 HUF

