ÉTLAP
MENU

ELŐÉTELEK/ STARTERS
Idénysaláta grillezett csirkemell csíkokkal, joghurtos –zöldfűszeres öntettel
Season salad with grilled chicken breast strips with yoghurt dressing
Friss saláta fokhagymás olajon sült rákfarokkal
Fresh salad with garlic fried crayfish tails

950.-Ft
1 200.Ft

Paraszttál
1 300.-Ft
(Mangalica sonka, paraszt kolbász, házi füstölt szalonna, kétféle sajt, vaj, idény
zöldségek és pirítós)
Peasant dish
(Mangalica ham, sausage, smoked bacon, two kinds of cheese, butter, seasonal vegetables
and toast)
LEVESEK/ SOUPS
Mádi húsleves cérnametélttel
Mádi broth with vermicelli

650.-Ft

Tárkonyos vadraguleves
Game ragout with tarragon

890.-Ft

Hideg szamóca krémleves tejszínhabbal
Cold soup with strawberries and whipped cream

650.-Ft

Fél adag rendelése esetén a teljes adag 70% - a kerül felszámolásra!
Áraink a szervízdíjat nem tartalmazzák!

FŐÉTELEK / MAIN COURSES
Pisztráng egészben sütve fűszeres cikk burgonyával tzatzikivel
Trout fried in spicy potatoes tzatziki

2 900.-Ft

Lazacfilé roston sütve kapros tejszínes rákraguval, krokettel
Salmon fillet with dill cream and grilled shrimp ragout and croquettes

2 900.-Ft

Csirkemellfilé grillezve sült almával, muskotály szósszal krokettel
Grilled chicken breast with baked apple and muscat sauce croquettes

2 100.-Ft

Csirkemell sajtban bundázva joghurtos friss salátával, hasábburgonyával 2 100.-Ft
Chicken fried cheese to yoghurt with fresh salad and French fries
Sertéskaraj pankó morzsában rántva, hasábburgonyával
Panko crumbs fried pork chops, french fries

2 100.-Ft

Sertés szűzpecsenye baconbe sütve zöldséges tócsni ágyon tejföllel
Pork virgin bacon vegetables „tócsni” with sour cream

2 200.-Ft

Sertésszűz és csirkemell csíkok csípős szószban sült burgonyagombóccal
Pork and chicken breast strips fried in hot sauce and potato

2 200.-Ft

Szarvaspörkölt juhtúrós sztrapacskával, szalonnapörccel
Deer stew with gnocchi with sheep cheese and bacon

2 200.-Ft

Fél adag rendelése esetén a teljes adag 70% - a kerül felszámolásra!
Áraink a szervízdíjat nem tartalmazzák!

TÉSZTÁK ÉS VEGETÁRIÁNUS ÉTELEK/ PASTA AND VEGETARIAN
Zöldséges lepcsánka sajttal sütve
With vegetables and fried with cheese ”lepcsánka”

700.-Ft

Juhtúrós sztrapacska szalonnapörccel
Sztrapacska with sheep cheese with bacon

900.-Ft

Rántott sajt hasábburgonyával tartármártással
Fried cheese, french fries and tartar sauce

1 800.-Ft

Rántott camamber áfonya lekvárral, párolt rizs
Breaded camembert blueberries with jam, with rice

1 800.-Ft

DESSZERTEK/ DESSERTS
Óriás palacsinta/ giant pancake
- szilvalekváros / plum jam
- baracklekváros/ apricot jam
- kakaós/ cocoa

650.-Ft
650.-Ft
650.-Ft

Mákos guba vanília szósszal grillezett almával
“Mákos guba” vanilla sauce with grilled apples

900.-Ft

Diós guba vanília szósszal grillezett almával
„Diós guba” vanilla sauce with grilled apples

900.-Ft

SAVANYÚSÁGOK/ PICKLES
Friss saláta/ Fresh salad
Nyári csalamádé/Summer „csalamádé
Kovászos uborka/ Pickled cucumber
Csemege uborka/Cucumber
Tartármártás/Tartar sauce

750.-Ft
450.-Ft
450.-Ft
450.-Ft
300.-Ft

Fél adag rendelése esetén a teljes adag 70% - a kerül felszámolásra!
Áraink a szervízdíjat nem tartalmazzák!

