
Levesek:

 Szegedi gulyásleves 625.-/1250.-

 Marhahúsleves gazdagon 625.-/1250.-

 Korianderes sajtleves vegyes sajtokból, mandulaolajjal, pirított tökmaggal 525.-/1050.-

Főételek:

 Caesar saláta csirkemellel 2350.-

 Chef saláta (csirkemellel vagy tonhallal) 2350.-

 Almás-diós jércesaláta bazsalikomos olajjal, mozzarella golyókkal, vajas pirítóssal 2150.-

 Vaslapon sült juhsajt grillezett zöldségekkel 2300.-

 Camembert sajt bundában, fahéjas szilvával vagy fekete áfonyával, krokettel 2450.-

 Sült padlizsános töltött vargánya rizottó rukkolával és parmezánnal 2250.-

 Fetás parajjal töltött grillezett csirkemell fenyőmagmártással, jázminrizzsel 2950.-

 Csőben sült csirkemell steak mozzarellával, paradicsommal, párolt zöldségekkel 2750.

 Vaslapon sült, bazsalikomos tejben pácolt csirkecombfilé sajttal, sonkával besütve, 

sült zöldséges jázminrizzsel 3150.-

 Brokkolival, sajttal töltött pulykamellfilé burgonyapürével 2950.-

 Spárgával, gombával, sajttal töltött pulykamell bacon köntösben, sült burgonyával 3100.-

 Tűznyelő csirkemell ropogós bundában sült burgonyával 2950.-

 Serpenyőben sült csirkemell csíkok erdei gombás, snidlinges galuskával forgatva 2300.-

 Fokhagymás mustárban érlelt csirkemell baconös zöldspárga kévékkel 2850.-



 Pulykamell filé speck sonkával és cheddar sajttal töltve, sült burgonyával 2950.-

 Kemencében sült kacsacomb aszalt szilvás lilakáposztával, libamájpástétommal 3800.-

 Paprikás harcsafilé túrós csuszával 2850.-

 Baconös harcsafilé pankó morzsában sütve, tartármártással, tepsis burgonyával 2850.-

 Fokhagymás vajban sült pisztráng manduláspetrezselyem pesztóval, párolt zöldségekkel 3100.-

 Vaslapon sült lazac-steak mézes-mustármártással jázminrizzsel 4050.-

 Borskéregben sült marhaszelet ruccolás vajjal, sült hagymás burgonyapürével 3850.-

 Füstölt- konfitált marhapofa paprikakrémmel, snidlinges-juhtúrós galuskával 3450.-

 Marhapörkölt galuskával 3150.-

 Grillezett tarja steak magyaros vargányamártással, krokettel 2950.-

 Tarja steak chilis-mézes burgonyával, sült hagymakarikákkal 2950.-

 Kolozsvári szalonnába göngyölt szűzérmék nyárson tepsis burgonyával 2950.-

 Grillezett, pesztós szűzérmék baconbe göngyölt mozzarellával burgonyapürével 3150.-

 Szűzpecsenye tökmaggal és füstölt sajttal töltve, házi sonkába burkolva, burgonyapürével 3150.-

 Wokban sült chilis, zöldséges jércemell csíkok tagliatellével 2250.-

 Pármai sonkás, sajtos penne serpenyőben sütve 2050.-

 Aszalt paradicsomos penne parmezánmártással, pirított csirkemell csíkokkal 2350.-

 Vegyestál 2 személyre (csőben sült csirkemell, kolozsvári szalonnába göngyölt szűzérmék, 

kemencés kacsacomb, brokkolival-sajttal töltött pulykamell rántva, tepsis burgonya, jázminrizs) 6050.-

Desszertek:

 Mandulás piskóta marcipánkrémmel, belga csokoládéöntettel 950.-

 Túrós palacsinta vaníliás tejföllel 950.-

 Házi szilvás palacsinta fahéjas tejföllel 950.-


