
Előételek/Starter
Cézár saláta

kíméletesen sült csirkemell szeletekkel, 
aszalt paradicsommal, házi ciabattával  2690.-

Caesar salad (gently grilled chicken
with dried tomato and home-made ciabatta)

 

Rukkolás bélszínsaláta 
parmezán forgáccsal  2990.-

Rocket salad with tenderloin strips and parmesan cheese
 

Roppanós kevert saláta 
grillezett garnélával, tortilla kosárban  2990.-
Crispy mixed salad with grilled shrimps in tortilla basket

 

Rózsaborssal grillezett mozzarella 
citrusos zöldsalátával (V)  2490.-

Mozzarella grilled with rose pepper,on fresh salad (V)
 

Feketekagyló
fehérborban, fokhagymásan  3290.-

Black mussles in garlic with white wine sauce
 

Tatár bifsztek zöldségekkel  3490.-
Beef tartare with vegetables



Levesek/Soups
Tradicionális marha gulyásleves 1690.-

Traditional beef goulash soup
 

Rózsakert leves 
marha és jércehússal 1590.-

Meat soup with chicken, beef, pasta and vegetables

 
Filézett szürkeharcsa 

halászlé 1990.-
Hungarian

fisherman’s soup with catfish fillet
 

Zöldfűszeres paradicsomleves (V) 1490.-
Tomato cream soup with green herbes

(V)



Húsételek/Mains
Tárkonyos vajban sült csirkemell steak 

spenótos jázmin rizzsel  3590.-
Chicken breast steak fried in tarragon butter and jasmine

rice in spinach
 

Paprikás csirke rillette 
dödöllével  3490.-

Chicken paprikash rillette with home made pastry
 

Rozmaringos kacsamell 
sült burgonyával, gránátalmás salátával és alma

veloutéval   3990.-
Rosemary duck breast with fried potatoes pomegranate

salad and apple velouté
 

Mangalica steak 
vadas mártással, szalvéta gombóccal  3990.-

Mangalitsa steak with hunter’s stew sauce and bread
dumplings

 



 

Konfitált kacsacomb 
burgonyalángossal, sült almával  3990.-

Duck leg confit with potato langosh and fried apple
 

Klasszikus marhapörkölt 
vajas galuskával  3790.-

Traditional Hungarian beef stew with buttered Spatzle
 

Csirke steak mozaikos rizottóval 
és cheddar mártással  3990.-

Chicken breast steak with vegetable risotto and cheddar sauce
 

Bélszín steak szósszal és steakburgonyával
Választható szószok: jalapenós

cheddar, Jack Daniel’s, francia zöldbors, 
erdei gomba ragu  6190.-

Beef tenderloin steak with optional sauce and steak potatoes
Optional sauces: Jalapeno and cheddar

cheese, Jack Daniel’s, french green pepper, wild mushroom
 

Erdei gombás sertésszűz medallion 
dödöllével  3990.-

Pork loin medallions with wild mashroom sauce and home
made pastry



Stroganoff bélszíncsíkok 
dödöllével  4290.-

Beef tenderloin strips Stroganoff style with home made pastry
 

Surf and turf 
(bélszín steak, garnéla, koktélmártás, 

fűszeres steak burgonya)  6490.-
Surf and turf (beef steak prawns, cocktail sauce, herbed steak

potatoes)
 

Dijoni szűzcsíkok 
házi krokettel  3990.-

Pork loin strips in dijon mustard sauce and home made
croquette

 

Burrito szűzből
 (mangalica, sajt, grill zöldségek, jalapeno) 

tejföllel és sajttal besütve  3990.-
Pork loin burrito (mangalitsa, cheddar cheese, grilled

vegetables, Jalapeno)
gratinated with sour cream and cheese

 



Mangalica steak 
lecsós pirított burgonyával  3990.-

Mangalitsa steak Hungarian style (with fresh letcho and
potatoes)

 

Bécsi szelet 
pirított burgonyával (sertésszűzből)  3990.-

Wienersnitzel with butter fried potatoes (pork)
 

Kacsamell
erdei gombás rizottóval  3990.-

Duck breast with wild mushroom risotto
 

Mézes-sörös báránycsülök 
steak burgonyával  6190.-

Knuckle of lamb in honey and Hungarian beer sauce with steak
potatoes



Halételek/Fish
Ropogós pisztráng 

grillezett zöldségekkel, citrusos mártással  3990.-
Crispy trout with grilled vegetables

and citrus sauce
 

Paella 
(csirkemell, rák, kagyló, zöldségek, rizottó)  3990.-

Paella 
(chickenbreast, shrimp, mussles, vegetables, risotto)

 
Fekete szezámos lazac steak 
vajon grillezett spárgával, 

házi hercegnő burgonyával  4390.-
Salmon steak with black sesame seeds,

butter grilled asparagus and home made pomme duchesse

 
Grillezett cipura édesköményes salátával  3990.-

Grilled sea bream with fresh salad and fennel

 
Zöldfűszeres lazacfilé 

aszalt paradicsomos rizottóval  4390.-
Green herbed salmon steak with dried tomato risotto

 
Lazac steak sült édesburgonyával, 

lime-os veloutéval  4590.-
Salmon steak with sweet potato fries and lime veloute

 



Tészták/Pasta
Csiperkegombás harcsapaprikás 

kapros-túrós tésztával  4190.-
Traditional catfish paprikash with dill 

and cottage cheese pasta

 

Tökmagpestos linguine 
feta sajttal, pirított magokkal (V)  2990.-

Linguine with pumpkin seed pesto,
feta cheese and roasted seeds (V)

 

Paradicsomos penne falusi sonkával és
mascarpone gyöngyökkel  2990.-

Penne in tomato sauce with air dried ham
 and mascarpone pearls

 

Spenótos linguine vajban sült lazac kockákkal  3990.-
Linguine with spinach sauce 

and salmon dices

 

Fekete spagetti tenger gyümölcseivel  3790.-
Black spaghetti frutti di mare

 
Édesburgonyás ravioli vajas zöldspárgával,

parmezánnal  2990.-
Sweet potato ravioli with butter asparagus and parmesan

 



Saláták/Salads

Leveles zöldsaláták, választható öntettel 
(Bazsalikomos joghurt, mézes-mustáros,

extra szűz olivaolajjal)  1190.-
Mixed green salad with dressing of choice 

(Basil and yoghurt, honey and mustard, olive oil)

 

Paradicsomsaláta  790.-
Tomato  salad

 

Csemege uborka  790.-
Pickles

 

Uborkasaláta tejföllel  790.-
Cucumber salad with sour cream

 
Almapaprika  790.-
Pickled apple paprika



Csokiszökőkút/
Chocolate fountain

6990.-

Különleges, házi készítésű finomságokkal 
2 fő részére.

A csokiforrás szett az alábbi összetevőkből áll: 
7 tábla prémium minőségű belga csoki, 

60 dkg friss gyümölcs, vanília fagylalt 
és helyben készített házi finomságok

(cookies, brownie, kalács, pillecukor) 
Elkészítési idő: 25-30 perc!

 
Chocolate fountain with special home made goodies 

for 2 people.
The chocolate fountain contains the following: 

7 bars of premium quality belgian chocolate, 
60 dkg fresh fruits, vanilla ice-cream 

and home made goodies
(cookies, brownie, scone, marshmallow) 

Preparation time: 25-30 min!



Sajt fondue/
Cheese fondue

7990.-

Sajt fondou 3-4 fő részére 1 kg sajtból! 
Svájci tradicionális sajtkeverék 

(sajtok: Gruyere, Appenzeller, Ementali stb.) 
A sajt fondou-höz az alábbi 

finomságokat tálaljuk:
Fekete erdei paraszt sonka, Mini töltött tortilla, 

Steak burgonya, Blansírozott brokkoli, 
Alma cikkek, Görög olívabogyó, 

Kápia paprika, Capribogyó, Ciabatta.
 

Cheese fondue for 3-4 people from 1 kg cheese.
Traditional  cheese blend from Switzerland 
(Cheese: Gruyere, Appenzeller, Ementali stb.)

For the cheese fondue we serve 
the following delicacies:

Black forest peasant ham, tiny stuffed tortilla, 
steak potato, blanched broccoli, 

apple articles, Greece olives, 
Kapia paprika, capers, ciabatta.



Sütemények/Dessert
Tiramisu  990.-

 

Répatorta  990.-
Carrot cake

 

Házi csokitorta 
(málnás, epres,banános, narancsos)  990.-

Home-made chocolate cake
(raspberry, strawberry, banana, orange)

 
Mandulás mascarpone torta  990.-

Almond and mascarpone cake

 

Somlói galuska  990.-
Somlói sponge cake

 

Lángoló Gundel palacsinta  1390.-
Flaming Gundel pancake

 

Epres panna cotta  990.-
Strawberry panna cotta

 

Rote grütze  990.-
 

Gyümölcsös crisp  990.-
Fruity crisp



Cím/Address:
1053 Kossuth Lajos U. 7-9.

 
Nyitva minden nap/open every day: 

08:00-24:00
 

Foglalás/Reservation:
+36-70-380-4924

 
A konyha zár/kitchen available until: 

23:30
 

Wifi:
nika0404

 
www.facebook.com/nikarestaurant.hu

www.nikarestaurant.hu

Elvitellel kapcsolatos tájékoztatás:
Az étlapon szereplő helyben készített ételek és nem alkohol

tartalmú italok 5%-os ÁFA-t tartalmaznak. A hatályos
jogszabályok módosításának megfelelően a fenti tételek

elvitele esetén 27%-os ÁFA kerül felszámításra, ugyanakkor a
jogszabály

változással érintett értékesítések vonatkozásában 17,3%-os
kedvezményt

biztosítunk vendégeink számára.
 

Take away related information
Food items and locally produced non-alcoholic drinks contain
5% VAT. According to the hungarian laws, in case of take away,

the VAT percentage is modified to 27% but we give you a 17,3%
discount ont he related menu items.


