
 

Klasszikus ételeink: 

 Hortobágyi húsos palacsinta (L,G) 790 

Tárkonyos szarvas raguleves (L) 1590 / 1990 

Kijevi jércemell pankó morzsában sütve (L, G) 1890 

Cordon bleu (L) 1890 

Aszalt paradicsommal és fetával töltött csirkemell (L) 1890 

Parmezános bundában sült csirkemellcsíkok (G,L) 2090 

Óriás bécsi szelet (G) 1790 

Kárpáti borzaska (L,G) 1990 

Brassói aprópecsenye 2890 

Pikáns sertés rolád (chilis sajttal, kolbászal töltve) rántva (L,G) 1990 

Magyaros sertés szűz (L) 2190 

Fogas mandulás bundában, zelleres-almás salátával (L,G) 3390 

Bélszín „rossini” módra (L,G) 5790 

Vegyes dressing saláta 1090 

 

 

Előételek: 

 Cézár saláta (csirkével vagy garnélával) (G,L) 2190 / 2890 

Grillezett gomolya, diós kerti saláta (L,V) 2790 

Lazac tatár, mangó (L,V) 2890 

No.80 krémízelítő (tepertőkrém, padlizsánkrém, sajtkrém) 1690 

Tatár (mustármag, pácolt hagyma, paradicsomsaláta, paprikakrém) 3390 

Roston libamáj, alma, dió, feketeszeder (G,L) 4590 

 

 

Levesek: 

 Újházi tyúkhúsleves (G) 890 / 1290 

Vargányakrémleves, pirított gombák (L,V) 890 / 1290 

Fahéjas szilvalekvár, pirított mandula (L,V) 890 / 1290 

Bélszín gulyás (G) 1690 / 2190 

 

 

Főételek: 

 Csirkepaprikás, tojásos galuskafelfújt, tejfölhab (G,L) 2790 

Konfitált kacsacomb, almás káposztástészta (G) 3790 

Rosé kacsamell, gorgonzolás rizottó, pirított dió, rukkola (L) 3990 

Csirke steak, édesburgonyapüré, chips, ördögszekérgomba (L) 3190 

Rosé kacsamell, gorgonzolás rizottó, pirított dió, rukkola (L) 3990 

Ropogós csülök, bajor káposzta, pirított burgonya 2990 

Rosé sertésszűz, polentakrém, konfitált hagyma, pirított gomba (L) 3290 

Pankómorzsában sült tőkehalfilé, édesburgonya, bazsalikomos ajoli (G,L) 2990 

Mangalica tarja, szalonnás- hagymás házi steak burgonya, burgonyakrém (L) 4290 

Roston sült bőrös fogasfilé, „kárpáti ragus” bulgur (L) 3790 

Lazac, bébiparajos rizottó 3990 

Parajos rizottó, grillezett gomolya (L, V) 2890 

Házi tagliatelle, pirított zöldségek, parmezános garnéla (L,G) 3290 

Burgundi marhapofa, újhagymás bulgur rizottó (L,G) 3690 

Pirított bélszíncsíkok, sült bébikukorica, cheddar sajtos tagliatelle 5890 

Bélszín steak, édesburgonya, szarvasgombás sous vide tojás, Bourbon jus 6290 

 

 



 

Desszertek: 

Somlói galuska (L,G) 990 

Túrógombóc, eper coulis, csokoládés keksz panír (L,G) 1290 

Tápióka puding, diógrillázs, mangó (L) 1290 

Sajttorta, feketeszeder coulis (L,G) 1590 

Csokoládé shuffle, vanília fagylalt (L,G) 1590 

 

Gyerek menü: 

 Paradicsomos, bazsalikomos házi tészta (G) 1590 

Rántott sajt, hasábburgonya (L,G,V) 1590 

Rántott csirkemell, burgonyapüré (L,G) 1590 

 

Saláták, savanyúságok: 

 Csemege uborka 690 

Kovászos uborka 790 

Káposztasaláta 790 

Paradicsomsaláta 790 

Uborkasaláta 790 

Friss kevert saláta 1090 

   


