


  LEVESEK  (3,5DL)
Sajtkrémleves croutonnal     1450,-
Húsleves cérnametélttel  1450,-
Erőleves májgombóccal 1450,-
Tárkonyos csirkeraguleves  1450,-
Babgulyás  1450,-
Halászlé harcsával 1790,-
Hideg erdei gyümölcsleves 1450.-

  SALÁTÁK
 kicsi/NAGY
Kevert zöldsaláta     1550,-/1950,-
jégsaláta, paradicsom, TVpaprika, 
kígyóuborka, rukkola, mézes-
mustáros öntet, friss bagett 
La Corte saláta csirkével  1690,-/2390,-
jégsaláta, paradicsom, TVpaprika, kí-
gyóuborka, majonézes öntet, parmezán, 
grillezett csibecsíkok, friss bagett
La Corte saláta garnélával  2500,-/3900,-
jégsaláta, paradicsom, TVpaprika, 
kígyóuborka, majonézes öntet, 
parmezán, pirított garnéla, 
friss bagett
Tükör saláta kevert saláta, sonka,  1690,-/2390,-
mozzarella, bacon, tükörtojás, 
tartármártás, friss bagett
Korfu saláta   jégsaláta, paradi-  1690,-/2390,-
csom, TVpaprika, lilahagyma, kígyó-
uborka, feta sajt, olívabogyó, fűsze-
res olívaolaj, friss bagett
Delta saláta jégsaláta, csirke,  1790,-/2500,-
kecskesajt, aszalt füge, saláta mix, 
paradicsom, alma, mézes-mustáros 
öntet, friss bagett 
Tonhal saláta kevert saláta, tonhal,  1790,-/2500,-
főtt tojás, olívabogyó, lilahagyma, 
citrom, tartármártás, friss bagett
Fjord saláta kevert saláta, füstölt  1790,-/2500,-
lazac, főtt tojás, olívabogyó, lilahagy-
ma, citrom,tartármártás,friss bagett
Sült cékla saláta   rukkola, sült 1690,-/2390,-
cékla hasábok, grillezett kecskesajt, 
dió, mézes-mustáros öntet, 
friss bagett

  TÉSZTÁK 
Túrós csusza szalonnával  2100,- 
Arrabiata penne     2150,-
Tejszínes 4sajtos gnocchi    2390,-

Tejszínes parajos gnocchi   2390,-
Penne tejszínes erdeigomba mártással   2390,-
Zöld-fehér penne    2390,-
cukkini, brokkoli, paraj, feta, tejföl 
Carbonara spagetti  2750,-
Milánói spagetti  2750,-
Bolognai spagetti  2750,-
Tengerész spagetti  2750,-
fokhagymás olívaolajon pirított 
tenger gyümölcse 
Kemencés penne paradicsomosan  2990,-
csirkemellel, fetával, baconnel  
Kemencés penne  2990,-
tejfölös mustáros csirke baconnel, 
lilahagymával, kaliforniai paprikával  
Kemencés vegetáriánus penne     2990,-
Lasagne alla bolognese  2990,-
Füstölt lazacos penne  3250,-
Kemencés penne bélszínnel 3950,-
tejfölös mustáros bélszín baconnel, 
lilahagymával, kaliforniai paprikával

   FŐÉTELEK   (HÚSOK 18 DKG)
az ár a köretet nem tartalmazza!

Rántott gomba majonézes öntettel    2290,-
Rántott sajt tartármártással    2650,-
Rántott camembert áfonyával    2650,-
Grillezett camembert almával,  2750,-
salátaágyon   
Grillezett kecskesajt mézes barackkal  2750,-
Füstölt mozzarella tócsnin, tejföllel  2550,-
Zöldséges Quesadilla     3250,-
(pirított zöldségek sajttal tortillába hajtva, 
paradicsom salsával és tejföllel)
Roston sült tarja pirított hagymával 2890,-
Cigánypecsenye ’kakastaréjjal’  2890,-
Babilon tál 3750,-
(fűszeres karajcsíkok, steak burgonya,
kevert zöldsaláta)
Brassói aprópecsenye sertésszűzből  3750,-
Sertés szűzérmék  
- tejszínes erdeigomba-mártással  3350,-
- sajtmártással 3350,-
- zöldbors mártással  3350,-
Rántott sertésborda  2890,-
Milánói sertésborda  3750,-
Grillezett mustáros tarja 2890,-
Marhapörkölt galuskával  3750,-
(az ár tartalmazza a köretet) 
Mustáros bélszínkörök salátaágyon  4450,-



Bélszín steak (20dkg) zöldbors  4790,-
mártással 
Bélszínes Quesadilla    3850,-
(pirított zöldségek és bélszín sajttal, tortillába 
hajtva, paradicsom salsával és tejföllel) 
Roston csirke, baconnel,  3250,-
őszibarackkal, sajttal  
Grillezett csirkemell  2650,-
Rántott csirkemell  2890,-
Szezámbundás csirkemell 2890,-
Tejszínes, rokfortos csirkecsíkok 2990,-
Kijevi csirkemell  2990,-
Mátrai borzas csirkemell 3250,-
Csirkés Quesadilla    3250,-
pirított zöldségek és csirkemell sajttal tortil-
lába hajtva, paradicsom salsával és tejföllel
Korfu tál 3750,-
fűszeres csibecsíkok, korfu saláta, hasáb-
burgonya (az ár tartalmazza a köretet)  
Bolognai ’csirkeborda’  3750,-
Cordon bleu csirkemellből 3250,-
Roston csirke füstölt mozzarellával  3250,-
tükörtojással

  CIPÓK  kicsi/NAGY
Danaosz    2390,-/3150,-
grillezett kecskesajt, jégsaláta, paradicsom, 
paprika, kígyóuborka, olívabogyó, joghurtos öntet
Apollo  2390,-/3150,-
grillezett csirkemell, jégsaláta, rukkola, 
paradicsom, feta sajt, mézes-mustáros öntet
Komodói  2390,-/3150,-
grillezett karaj és bacon, jégsaláta, paradicsom, 
paprika, kígyóuborka, lilahagyma, joghurtos öntet
Kaledón  2750,-/3750,-
bélszíncsíkok, jégsaláta, paradicsom, paprika, 
kígyóuborka, lilahagyma, mustáros öntet
Santorini  2390,-/3150,-
tonhal, főtt tojás, jégsaláta, paradicsom, paprika, 
kígyóuborka, lilahagyma, olívabogyó, tartármártás
Pesti  2390,-/3150,-
rántott csirkemell, jégsaláta, paradicsom, TV paprika, kígyóubor-
ka, csalamádé, ketchup, mustár

   HALAK
Roston sült afrikai harcsa filé 2890,-
Hekk strand módon 
kovászos uborkával  2990,-
Rántott tőkehal hasábburgonyával 3350,-

Tonhalsteak tejszínes  4090,-
erdeigomba-mártással 
Lazacfilé roston sütve zöldfűszerekkel  4190,-
Roston sült lazac citromos  4190,-
snidlinges mártással 
Harcsapaprikás túrós csuszával 3750,-
Tejszínes, parajos gnocchi 
roston sült lazaccal 3750,-

   DESSZERTEK
Sajttorta áfonyaöntettel  1450,-
Mákos guba  1450,-
Somlói galuska  1450,-
Gesztenyepüré  1450,-
Profiteroles 1550,-
Ropogós-csokis palacsinta (2db) 1690,-
Túrós palacsinta vanília öntettel (2db)   1450,-
Palacsinták (3db) 1450,-
ízes, csokis, kakaós, fahéjas
Somlóival töltött palacsinta (2db) 1450,-

   KÖRETEK
Párolt rizs  690,-
Rizibizi, Zöldséges rizs 690,-
Hasábburgonya, Steakburgonya  790,-
Burgonyapüré, Burgonyakrokett 790,-
Röszti, Tócsni  790,-
Párolt zöldség 900,-
Serpenyős zöldségek  900,-
Rántott hagymakarika 900,-
Kevert zöldsaláta 900,-

   SAVANYÚSÁGOK
Paradicsomsaláta  850,-
Uborkasaláta 850,-
Tejfölös uborkasaláta  850,-
Káposztasaláta  850,-
Kovászos uborka  850,-
Csemege uborka, Csalamádé  850,-

   ITALOK
Coca-Cola, Coca-Cola Zero  0,33L 420,-
Coca-Cola, Fanta Narancs, Sprite 1L 590,-
Fuzetea 1,5L  650,-
Naturaqua 1,5L  420,-
Gyümölcslé 1L  650,-
Soproni dobozos 0,5L  550,-
Heineken 0,33L  550,-



   26cm 32cm

 
 Margaréta 

 
(paradicsomos alap, sajt) 2100,-  2390,-

 Sonkás (paradicsomos alap, sajt, sonka)  2100,-  2390,-

  
Szalámis (paradicsomos alap, sajt, Pick szalámi)  2100,-  2390,-

 Aragon (paradicsomos alap, sajt, sonka, kukorica)  2350,- 2650,-
 Pluto (paradicsomos alap, sajt, sonka, gomba)  2350,- 2650,-
 Dragon (paradicsomos alap, sajt, sonka, gomba, kukorica) 2350,- 2650,-
 Hawaii (paradicsomos alap, sajt, sonka, ananász)  2350,- 2650,-
 Brito (paradicsomos alap, sajt, paprikás szalámi, kukorica)  2350,- 2650,-
 Tripoli (paradicsomos alap, sajt, paprikás szalámi, hagyma)  2350,- 2650,-
 ErősPesta  (paradicsomos csípős alap, sajt, paprikás szalámi,  2350,- 2650,-
 pfefferoni)

  
La Corte   (paradicsomos alap, sajt, Pick szalámi,  2350,- 2650,-

 márványsajt, hegyes erős)
 Négysajt pizza 

 
(paradicsomos alap, sajt, füstölt sajt,  2350,- 2650,-

 márványsajt, feta)

  
Vénusz 

 
(paradicsomos alap, sajt, spenót, juhtúró, paradicsom)  2350,- 2650,-

  
Kalahári 

 
(paradicsomos alap, sajt, paradicsom, rukkola)  2350,- 2650,-

 Karakum 
 
(paradicsomos alap, sajt, gomba, olívabogyó,  2350,- 2650,-

 póréhagyma)

  
Azték 

 
(paradicsomos alap, sajt, kukorica, brokkoli, paraj,  2350,- 2650,-

 paradicsom)
 Tengerész (paradicsomos alap, sajt, tonhal, olívabogyó,  2350,- 2650,-
 póréhagyma)
 Barbecue (bbq alap, sajt, csirke, bacon, jalapeno)  2350,- 2650,-
 Zulu (paradicsomos alap, sajt, füstölt tarja, füstölt sajt)  2350,- 2650,-
 Korfu (paradicsomos alap, sajt, csemege karaj, feta, olívabogyó) 2350,- 2650,-  

Bolognai  (paradicsomos alap, sajt, bolognai ragu) 2350,- 2650,- 
 Farm (paradicsomos alap, sajt, sonka, bacon, kukorica)  2350,- 2650,-
 Mexikói  (paradicsomos alap, sajt, sonka, bab, kukorica,   2350,- 2650,-
 tejföl, pfefferoni)  

Dáriusz   (paradicsomos alap, sajt, kolbászkarika, hagyma 2350,- 2650,- 
 tojás, hegyes erős)
 Magyaros   (paradicsomos alap, sajt, bacon, kolbász, 2590,- 2890,- 
 vöröshagyma, hegyes erős) 
 Húsimádó (paradicsomos alap, sajt, sonka, Pick szalámi, bacon, csirke) 2590,- 2890,-
 Predator (paradicsomos alap, sajt, Pick szalámi, bacon, hagyma) 2590,- 2890,-
 Korall (paradicsomos alap, sajt, tenger gyümölcse)  2590,- 2890,-
 Tortúra  (paradicsomos alap, sajt, füstölt tarja,  2590,- 2890,-
 bolognai ragu, pfefferoni) 
 Torpedó  (paradicsomos alap, sajt, bacon, Pick szalámi,  2590,- 2890,-
 paprikás szalámi, pfefferoni)
 Nascar  (paradicsomos alap, sajt, bacon, paprikás szalámi,  2590,- 2890,-
 tükörtojás, hagyma, pfefferoni)
 Gazdagon (tejföl alap, sajt, csirke, bacon, lilahagyma, feta) 2590,- 2890,-
 Carbonara (tejszínes-bacon alap, sajt, sonka)  2350,- 2650,-
 Ring (tejföl alap, sajt, tükörtojás, bacon)  2350,- 2650,-
 Nostromo (tejföl alap, sajt, csemege karaj, lilahagyma)  2350,- 2650,-
 Nimitz (fokhagymás-tejföl alap, sajt, csirkehús)  2350,- 2650,-  

Bélszínes  (mustáros tejföl, sajt, bélszíncsíkok, feta, lilahagyma) 2950,- 3500,- 
   

 vegetáriánus,   erős

PIZZÁK

ÚJ!

ÚJ!


