A' La – Carte étlap
Levesek
Marha erőleves
( Marhahús, zöldség, tészta )

1.290,-

Tárkonyos marha raguleves

1.290,-

Marhagulyás leves

1.290,-

Pikáns vadragu leves gombás tortellonival

1.290,-

Előételek

Bivalymozarellával, bazsalikommal töltött piros szívecske
tészta, kéksajtos mártásban, mozarella golyókkal tálalva

1.790,-

Homárral, rákhússal töltött tortellini, garnélás, kapros
mártásban, parmezánnal szórva

1.990,-

Roston pirított camambert sajt, serpenyős
zöldségekkel, jázmin rizzsel, áfonya lekvárral

1.790,-

Főételek
Baconba göngyölt csirkemell filé, friss salátával,
joghurtos öntettel, ricotta sajttal szórva

2.890,-

Bivalymozarellával töltött csirkemell filé,
bazsalikomos paradicsom szószba forgatott,
pirított gnocchival

2.890,-

Panko bundában sült csirkemell filé
serpenyős zöldségekkel, jázmin rizzsel

2.790,-

Sertés szűzérmék bacon koszorúban,
tejfölös savanyú káposzta ágyon, sajtos
burgonya gratinnal

3.490,-

Sertés szűz, fűszerkéregben,
szarvasgombás burgonya krokettel,
vörös áfonyás barnamártással

3.490,-

Bőrös lazacsteak fokhagymás parajos
tagliatelle tésztával

3.490,-

Fenyőmagvas bundában sült szürkeharcsa filé,
rákragus roppanós tagliatelle boglyán

3.490,-

Erdei gombás szarvas pörkölt pirított gnocchival

2.990,-

Omlós marhapofa röszti falatkákkal, vörösboros mártással

3.490,-

Rozmaringos báránycsülök, hagymás babbal,
csicsókás burgonya gratinnal

3.990,-

Argentín hátszín steak, roston grillezett
zöldségekkel, kéksajtos mártással

4.390,-

Retro ételek
Rántott szelet
(csirke/sertés)

(300 g hús)

1.890,-

Cordon bleu
(csirke/sertés)

(300 g hús)

1.990,-

Cigánypecsenye kakastaréjjal (300 g hús)

1.990,-

Brassói aprópecsenye, kockaburgonyával
(sertés szűzből)

2.490,-

Marhapörkölt nokedlivel

2.190,-

Jókai bableves tálban

1.390,-

Tálak 2 személyre
V8 tál
grillezett csirkemell, sertésflekken, cheddar sajttal, fűszervajjal, sonkával töltött
sertésszelet rántva, rántott sajt vegyes köret
4.890,-

Chrysler tál
párizsi csirkemell, rántott gomba, csirke cordon,
fokhagymás, baconos tarja,vegyes köret
4.890,-

Vegetáriánus tál
rántott karfiol, rántott gomba, rántott sajt, rántott cukkini,
rizs, párolt zöldség
4.190,-

Köretek
Hasábburgonya

490,-

Fűszeres héjas burgonya

550,-

Jázmin rizs

490,-

Párolt zöldség

490,-

Grillezett zöldség

550,-

Saláták
Csemege uborka

450,-

Almapaprika

450,-

Káposzta saláta

450,-

Paradicsomsaláta

550,-

Házi csalamádé

550,-

Házi friss kevert saláta, sajttal szórva

590,-

Vegyes saláta
( paradicsom, uborka, káposzta, csemege uborka )

590,-

Desszertek
Csokoládés szuflé, erdei gyümölcsös velővel

1.090,-

Málnás,mascarponés palacsinta batyuk,
szegfűszeges gyümölcsraguval

1.090,-

Amerikai palacsinta mascarpone habbal,
gyümölcsdarabokkal, juharsziruppal

1.290,-

Áraink forintban értendőek és az ÁFA – t tartalmazzák.
Szervízdíjat nem számítunk fel.

V8 Hamburgerek
Hamburger

1.590 Ft

( hamburgerszósz, saláta, húspogácsa, hagyma, paradicsom, uborka )

Sajtburger

1.790 Ft

( hamburgerszósz, saláta, húspogácsa, sajt, hagyma, paradicsom, uborka )

Ranch burger

2.190 Ft

( hamburgerszósz, saláta, húspogácsa, sajt, KFC csirkemell, paradicsom,
uborka, hagyma )

Pokol burger

2.090 Ft

( hamburgerszósz, saláta, jalapeno, húspogácsa, pulled pork, pokolszósz,
paradicsom, hagyma, uborka )

Farm burger

2.190 Ft

( hamburgerszósz, saláta, húspogácsa, sajt, pulled pork, bacon,
BBQ szósz, paradicsom, hagyma, uborka )

Tépett sertés szendvics

1.990 Ft

( házi zsemle, hamburgerszósz, jégsaláta, tépett sertés hús, sajt, bacon,
tükörtojás, csemege uborka, paradicsom )

V8 szendvics

2.190 Ft

( házi zsemle, hamburgerszósz, jégsaláta, roston karaj, tépett sertés hús,
tükörtojás, csemege uborka, paradicsom )

