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Előételek-Levesek
1. Tatár beefsteak vajjal, pirítóssal
2.400.2. Tonhal tatár vajjal,pirítóssal
1.400.3. Húsleves házi csirkegombócokkal
700.4. Bakonyi betyárleves
800.5. Hagyma krémleves cipóban tálalva
750.Vadak,marhák,egyebek
6. Szarvas ragu áfonyás barnamártásban,krokettel
2.550.7. Szarvas ragu gombamártásban röstivel
2.550.8. Marhalábszár pörkölt kapros-túrós sztrapacskával
2.050.9.Bárány csülök rozmaringos pecsenyelében,steak
burgonyával
3.650.Halak
10.Lazac filé roston tarkabors mártással,erdei gombás
polentával
3.200.11.Lazac filé roston friss salátával
2.950.12. Mohácsi harcsapörkölt túrós csuszával
2.950.13. Szürkeharcsa filé”Háziasan” vegyes körettel 2.800.(Füstölt tarjával,füstölt sajttal,lilahagymával töltve,rántva)
14. Fogas filé rántva szezámmagos bundában párolt
rizzsel
2.500.15. Fogas filé roston salátaágyon
2.700.16.Süllő pofa pírított zöldségekkel,párolt rizzsel 2.800.17.Roston sült pontyfilé pirított gombamártással
hagymás törtburgonyával
2.300.17. Roston sült pontyfilé tarkabors mártással,erdei
gombás polentával
2.300.18.Pisztráng egészben sütve,párolt rizzsel
85Ft.-/dkg+köret
Szárnyas ételek
19.Chili-s csirke szárnyak fokhagymás tejföllel, pirított
burgonyával, friss salátával
1.700.20. Ördöglángos csirkemellből
1.990.(Szalonnás, hagymás csirkeragu gombával, paradicsommal,
erős paprikával készítve, tócsniba töltve reszelt sajttal,
tejföllel, káposztasalátával, almapaprikával körítve)
21. Roston sült csirkemell filé friss salátával
1.990.22. Roston sült csirkemell filé fekereribizli
mártással,párolt rizzsel
1.990.23.Csirke csíkok pirított zöldségekkel,párolt rizzsel
1.990.24. Brokkolival töltött csirkemell szezámos
bundában,sonka-sajt mártással,röstivel
1.990.25.Házias töltött csirkemell vegyes körettel
1.990.(Füstölt tarjával,füstölt sajttal,lilahagymával töltve,rántva)
26. Kacsacomb „Pékné módra”
3.050.(Fokhagymás, hagymás pecsenyelével átforgatott sült
burgonyával)
27.Libamell tarkabors mártással,erdei gombás
polentával
3.850.28.Libacomb párolt káposztával,tört burgonyával
3.850.29.Libacomb vörösboros szilvával,krokettel
3.850.Sertéshúsból készült ételek
30. Szüzsült tarkabors mártással,erdei gombás
polentával
2.500.31.Szűzcsíkok pirított zöldségekkel,párolt rizzsel 2.250.32. Bacsa szelet vegyes körettel
1.990.
(Sertés karaj, sajt, füstölt tarja palacsintatésztában sütve)

33. Nyitrai finom falatok párolt rizzsel
1.990.(Tócsniban sült sertésszeletek tejföllel, reszelt sajttal )
34. Sertés szelet roston pirított gombamértással,hagymás
törtburgonyával
1.990.35. Ördöglángos
1.990.(Szalonnás, hagymás sertésragu gombával, paradicsommal,
erős paprikával készítve, tócsniba töltve reszelt sajttal,
tejföllel, káposztasalátával, almapaprikával körítve
Tálak
Grill tál”2 személyre”
6.400.(Roston sült csirkemell,-sertéskaraj,-fogasfilé,-pontyfilé friss
salátával,steak burgonyával)
Szárnyas tál”2 személyre”
5.800.(Csiperkével,sajttal töltött csirkemell filé rántva,”Nyitrai”
csirkemell falatok,fűszeres-sült csirkeszárnyak,roston sült
csirkemell szeletek,sült kacsacomb párolt rizzsel,
hasábburgonyával,zöldkörettel)
Kiskulacs tál „2 személyre”
5.200.(Cigánypecsenyék, nyitrai falatok, szilvásy csirke szeletek,
rántott brokkolik, rántott sajtok, hasábburgonyával, párolt
rizzsel,zöldkörettel körítve)
Hús nélküli ételek
36. Szezámmagos bundában sült Camembert
gombamártással, hagymás tört burgonyával
1.690.37. Rántott Camembert fekete ribizli mártással, párolt
rizzsel
1.690.
38. Grillezett Camembert salátaágyon
1.690.32. Rántott brokkoli szezámmagos bundában
párolt rizzsel
1.400.39. Falafel friss salátával,füszeres tejföllel
1.690.Tészták
40. Juhtúrós sztrapacska
1.000.41. Túrós csusza
850.42. Erdei gombás polenta tarkabors mártással
1.150.Desszertek
43. Epres tiramisu
750.44. Túrós palacsinta
550.45. Mogyorókrémes palacsinta
450.46. Áfonyás palacsinta
450.47.Kakaós palacsinta
400.Köretek
48. Friss saláta
600.49. Párolt rizs
390.50. Hasábburgonya
390.51. Rösti burgonya
390.52. Burgonyakrokett
390.53. Steak burgonya
390.54. Párolt zöldségek
390.55. Hagymás törtburgonya
390.56. Párolt káposzta
390.Saláták
57. Káposzta saláta
400.58. Vegyes vágott
400.59. Ecetes almapaprika
400.60. Csemege uborka
400.Áraink Magyar Forintban értendők és az ÁFA-t
tartalmazzák!
A gyerek adag ételekért 70%-os árat számolunk!
Jó étvágyat kívánunk!

