A' La – Carte étlap
Levesek
Csésze
2 dl

Tál
4 dl

Csirkehúsleves gazdagon
( csirkehús, zöldség, tészta )

750,-

1.490,-

Erőleves májgaluskával

690,-

1.290,-

Csülkös bableves

750,-

1.390,-

Tárkonyos marha raguleves

790,-

1.490,-

Fokhagymakrém leves sajttal szórva
( pirítóssal )

750,-

1.390,-

Marhagulyás leves

750,-

1.390,-

Gyümölcsleves ( idény gyümölcsből )

690,-

1.290,-

Előételek
Rántott camambert sajt áfonya lekvárral

1.690,-

Kapros juhtúróval töltött rántott gombafejek

1.790,-

Joghurtos friss csirkesaláta

1.890,-

Szárnyas frissensültek

Fűszeres bundában sült csirkemell

1.890,-

Baconba göngyölt roston sült csirkemell
olaszos kevertsalátával

2.490,-

Barackos, fetás roston csirkemell sajttal borítva

2.190,-

Vaslapon sült csirkemell californiai mártásban
( californiai paprika, póréhagyma, kukorica )

2.190,-

Cornflakes bundában sült csirkemell
XXL ( 300 g hús )

2.990,-

Kapros, juhtúróval töltött rántott csirkemell

2.290,-

Csírkemell csíkok tejszínes erdei gombás barnamártásban
rösti burgonyával tálalva

2.990,-

Sertés frissensültek
Fokhagymás flekken pirított bacon szalonnával szórva

1.790,-

Tépett sertéssült, olvasztott sajtos héjas burgonyával
fokhagymás joghurttal locsolva

2.790,-

Lecsós barbecue babos sertésszűzérmék
röszti burgonyával

3.390,-

Big-Block rántott borda, roppanós burgonyával
worcester szószban pácolva XXL ( 300 g hús )

3.490,-

Fűszervajjal, cheddar sajttal, sonkával töltött
sertésborda bundázva XXL ( 300 g hús )

3.490,-

Dallas sertéskaraj roston, fűszeres steak burgonyával
gombás barnamártással XXL ( 300 g hús )

3.790,-

Mexicói aprópecsenye
3.790,sertésszűz apró, mustáros jalapenos kukoricás
gyöngyhagymás mártásban, ruben pirított burgonyával

BBQ szűzérmék
californiai paprikás BBQ mártásban
mogyoró burgonyával, bacon szalonnával szórva

3.990,-

Roston sült fűszeres sertéskaraj
ruben pirított burgonyával XXL ( 300 g hús )

3.590,-

Marhahús ételek

Marhapörkölt galuskával

2.190,-

Californiai marharagu röszti burgonyával
( californiai paprikás, paradicsomos raguval )

2.890,-

BBQ-s babos marhahús kockák, mogyoró burgonyával

2.890,-

T-Bone steak grillezett zöldségekkel fóliás burgonyával
pirított baconnel ( 450 g hús )

7.190,-

Rib-eye steak erdei gombás – kakukkfüves raguval
rösti burgonyával

6.490,-

Pokol tüze Rib-eye steak, pirított bacon szalonnával
fóliás fűszeres burgonyával

6.490,-

Rib-eye steak zöldbors mártásban
pirított kockaburgonyával

6.490,-

BBQ Rib-eye steak mogyoró burgonyával
lioni hagymával borítva
amerikai káposztasalátával BBQ babbal

6.590,-

Halételek
Halászlé pontyfiléből

( 0,5 liter )

2.490,-

Halászlé harcsafiléből ( 0,5 liter )

2.990,-

Rántott pontyfilé

2.290,-

Harcsapaprikás kapros juhtúrós nokedlivel

3.290,-

Harcsafilé roston fokhagymás spenótos burgonyával

3.490,-

Lazac steak
tejszínes kaliforniai paprikás tagliatelle tésztával
zöldbors mártással

3.490,-

Hekkfilé pankó bundában ruben burgonyával snidlinges
fokhagymás mártással

2.990,-

Halas tál 2 személyre

Harcsafilé roston, lazac steak, hekkfilé pankó bundában,
spenótos fokhagymás burgonyával, párolt zöldséggel
snidlinges fokhagymás joghurtmártással
8.490,-

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,-

Gyerekeknek
Párizsi pipifalatok sült burgonyával

1.360,-

Bolognai spagetti

1.670,-

Rántott sajt szeletek, rizs, tartár mártás

1.620,-

Rántott gomba, rizs, tartár mártás

1.620,-

Köretek
Hasábburgonya

490,-

Fűszeres héjas burgonya

550,-

Párolt rizs

490,-

Galuska

400,-

Párolt zöldség

650,-

Grillezett zöldség

650,-

Rösti burgonya ( 5 db / adag )

600,-

Mogyoró burgonya

650,-

Krokett ( 8 db / adag )

650,-

Ruben burgonya

590,-

Gyufa tészta

490,-

Saláták
Csemege uborka

490,-

Almapaprika

490,-

Káposzta saláta

490,-

Uborkasaláta

590,-

Tejfölös uborkasaláta

600,-

Paradicsomsaláta

650,-

Házi csalamádé

590,-

Házi friss kevert saláta, sajttal szórva

590,-

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

590,-

Amerikai káposztasaláta
( reszelt sárgarépával, majonézzel )

590,-

Szószok, mártások, feltétek
Áfonya lekvár

390,-

Csípős szósz

330,-

Ketchup

290,-

Majonéz

290,-

Mustár

290,-

Tartár mártás

290,-

Tejföl

190,-

Tzatziki

390,-

Desszertek
Somlói galuska házilag, csokoládé öntettel

720,-

Somlói galuskával töltött palacsinta
csokoládé öntettel, túróhabbal

1.290,-

Túrógombóc házi vaníliás krémmel
( 3 db / adag )

650,-

Csokoládés szuflé, erdei gyümölcsös velővel

1.090,-

V8 batyu
citrom fagylalttal, túrókrémmel töltött palacsinta
csokoládé öntettel

1.190,-

Az áraink forintban értendőek és tartalmazzák az ÁFA – t.
Áraink a szervízdíjat NEM tartalmazzák.

