ELŐÉTELEK
Pörcös libatöpörtyű krém, lilahagyma, friss bagett
1690.-

Caesar saláta
Pirított csirkemell, parmezán forgács, pirítós -

1980.-

Grillezett halcsík, parmezán forgács, pirítós -

1980.-

Tatár beefsteak (20dkg)
lilahagyma, vaj kockák, pirítós
3290.Vaslapon fokhagymával grillezett fűszeres kecskesajt steak,
sült paradicsom, színes paprika
2690.Hideg libamáj csatos üvegben (10dkg), szeletelt lilahagyma
friss házi kenyér
3790.-

LEVESEK
Újházi tyúkhúsleves zöldséggel és lúdgége tésztával gazdagítva
Tál (4dl) 1390.- Csésze (2dl) 1050.Háziasan készült májgaluska leves, zöldségek
Tál (4dl) 1190.- Csésze (2dl) 850.Tradicionális gulyásleves szaftos marhahús, főtt csipetke
Tál (4dl) 1690.- Csésze (2dl) 1290.Jókai bableves füstölt csülök
Tál (4dl) 1690.- Csésze (2dl) 1290.Füstölt sajtkrém leves, szalámi chips
Csésze (2dl) 950.Magyaros halászlé tálban
(5dl)
Pontyfilével 1890.-

+belsőség 690.-

Harcsafilével 1990.-

+belsőség 690.-
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SZÁRNYAS ÉTELEK
Baconnal fűzött csibemell, medvetalp burgonya, füstölt sajtmártás
2780.Zöldfűszeres kefirben pácolt csirkecomb, paradicsommal, sajttal grillezve, jázmin rizs
2890.Erdei sonkával és aszalt paradicsommal töltött jércemell rántva, burgonya püré
3190.Kemencébe sült pulykamell, sült csöves kukorica, roppanós burgonya, mézes BBQ
3280.Roston sült csibemell, erdei gombás tejszínes penne, parmezánforgács
3190.Retro Nagro pulyka, roston libamáj, grill gomba,
pikáns tejszínes kapormártással, burgonyafánk
4590.Grillezett libamáj szeletek, négyhagymás alma ágyon, burgonya tócsni
5990.Egészben konfitált libacomb, párolt lila káposzta, libapörcös burgonya püré
4190.-

SERTÉS – BÁRÁNY
Cigánypecsenye, fűszeres hasábburgonya
2790.Sajttal-sonkával töltött rántott borda, rizi-bizi
2850.Grillezett sertés csülök szeletek, lilahagymás juhtúrós galuska
3150.Roston sült sertéskaraj lyoni hagymakarikával, fűszeres karikaburgonya
3290.BBQ-val kent sertésoldalas, steak burgonya, pepperónis csalamádé
3290.Roppanós baconnal és erdei gombával halmozott sertés szűz „placky”
burgonyalepényen, fűszeres tejföl
3490.Konfitált báránycsülök vajas sült zöldségek, zsü
4890.-
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MARHA - BORJÚ ÉTELEK
Submarine Steak (200g)

4790.- (Mártás és köret nélkül)

Submarine Steak (400g)

8690.- (Mártás és köret nélkül)

Mártások
Zöldbors mártás
Grúz mártás
Vargánya gombamártás
Édes chili mártás
Házi BBQ
Fűszervaj
590.-

Köretek
Steak burgonya
Hasábburgonya
Karika burgonya
Jázminrizs
Burgonya püré
590.-

Extra köretek
Házi burgonyalepény
Kézműves burgonyakrokett
Fóliában sült amerikai burgonya
Egészben sült zöldségek
Chippolinó hagyma
Mandulás burgonyafánk
890.-

Ajánlott specialitásaink a következő oldalon!
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MARHA - BORJÚ ÉTELEK
Specialitások
Bélszín érmék rostonsült libamájjal és grill gombával „Rossini” módra,
házi burgonyafánk
7390.Baconos cheddar burger (20dkg)
2190.+Hasábburgonya: 590.+Coslow saláta: 490.Currys mogyorós bélszínkockák, tojásos jázmin rizs
5490.Wellington bélszín (Előrendelés szükséges)
7890.Óriás borjú bécsi „Classic” ecetes burgonyasaláta
3450.Borjúláb rántva, fűszeres hasábburgonya, fokhagymás tartár
3190.Vaddisznó pörkölt, kézműves burgonyagombóc
3990.-

HALAK - RÁKOK
Harcsapaprikás, pirított szalonnás tejfölös csusza
3640.Oliván sült vajhal, garnélás hollandi mártás, jázmin rizs
3890.Citromos vajban sült egész pisztráng, vajas petrezselymes burgonya
3620.Vajon sült lazacsteak tejszínes kapormártás,
grillezett zöldségek
4390.Királyrák farok fokhagymás bébi parajágyon, parmezános bagett
4270.-
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VEGETÁRIÁNUS ÉTELEK ÉS TÉSZTÁK
Vegetáriánus ízelítő:
Pancoba bundázott gomba, párizsias cukkini, grillezett csöves kukorica, burgonyapüré
2840.Diós bundában sült camembert, erdei áfonyával,
jázmin rizs
2150.Tepertős túrós csusza friss föllel locsolva
1890.Fusilli tészta parajos, tejszínes mártásban, parmezán forgács
2490.-

GYEREK ÉTELEK
(Csak gyerekeknek J)
Húsleves csigatészta
790.Bolognai spagetti
1190.Rántott sajt tartármártással, hasábburgonya
1390.Rántott csirke hasábburgonya
1390.Túrógombóc édes tejföl
590.-

SALÁTÁK
Fokhagymás uborkasaláta
680.Lilahagymás paradicsomsaláta
680.Köménymagos káposztasaláta
650.Kovászos uborka
650.Coslow saláta
850.Fetás sopszka saláta, olíva olaj, pita
1290.-
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DESSZERTEK
Házi készítésű somlói galuska gombócok pirított mandulás tejszínhabbal
1190.-

„Submarine” fagylalt kehely,
csokoládés somlói, gyümölcs, eper fagylalt és tejszínhab
1390.-

Brownie erdei gyümölcs ragu, vaníliafagylalt
1350.-

Gesztenyepüré, meggy, tejszínhab
980.-

Túrógombóc édes morzsában, tejföllel
1150.-

Jó étvágyat kívánunk!
Áraink tartalmazzák a köret árát!
Fél adag étel rendelésekor a teljes adag árának 70%-át számítjuk fel.
Elvitel esetén 150Ft/doboz árat számítunk fel.
Éttermünk nem számít fel szervizdíjat.
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Allergének
Glutén

Rák

Tojás

Hal

Szója

Tej

Diófélék

Zeller

Mustár

Kén-dioxid és
Szulfitok

Csillagfürt

Szezámmag

Puhatestűek

Földimogyoró
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