
 

 

 
 
 
Hideg-meleg előételek 
 
Tatár beefsteak 2800,-Ft 
pirítóssal    

Lazac tatár tormakrémmel, kapribogyóval pirítóssal 2500,-Ft 
Libamáj roston 3600,-Ft 
Calvados- almagerezdekkel 

Királygarnéla nyárson 3500,-Ft 
zöld citromos – chilis fokhagymás olívaolajjal 

  

 
Levesek 
 
Fokhagyma krémleves bacon chips-szel pirítóssal 750,-Ft  
Húsleves májgombóccal vagy csirkehússal 620,-Ft                                                
Gulyásleves bográcsban 980,-Ft 

 

                        

Kímélő ételek 
 

Penne tészta fokhagymás vargányával,                    1600,-Ft 
Parmezán sajttal 

Grillezett kecskesajt               2400,-Ft 
fokhagymás olíva olajon sütve mézes-balzsamecetes saláta ágyon      
Bruscetta paradicsommal,           720,-Ft   

 
 
                       
 
                                     Az árak tartalmazzák  az ÁFÁT. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Főételek 
 
Lazac steak wok  zöldségágyon   3100,-Ft 
Fogasfilé pikánsan olíva és kapribogyós raguval, 2700,-Ft 
burgonyapürével  
Fogasfilé fokhagymásan,  2900,-Ft  
citromos garnélarákkal ,rizzsel 
Rántott harcsafilé 2100,-Ft  
zöldhagymás majonézes burgonyával   

Sült kacsamáj almával, bacon-be göngyölve             3100,-Ft 
burgonyapürével 
Paprikás csirkemell filé  galuskával          2200,-Ft 
Csirkenyárs pikáns szósszal fűszeres steak burgonyával 2350,-Ft            
Ropogós kacsamell filé                                                   3100,-Ft                                                               
vajban pirított chilis fokhagymás  burgonyával , cukor borsóval 

Borjúérmék Lyon-i módra fűszervajjal burgonyapürével 3100,-Ft            

Borjú bécsi szelet vegyes körettel 3000,-Ft                                          
Rántott szelet                                                           2150,-Ft 
csirkehúsból vagy sertéshúsból, vegyes körettel  
Borzaska Tzatziki-vel  steakburgonyával          2450,-Ft   
Molnárné kedvence rántva, 2200,-Ft 
sajtos, gombás raguval töltve, burgonyapürével     
Sertés karaj, baconba göngyölve,                              2600,-Ft  
vargányás raguval töltve, házi burgonya ropogóssal                     

Marhapörkölt galuskával 2200,-Ft           

Stroganoff bélszíncsíkok rizzsel                 3900,-Ft   
            
 

 

Lávakövön sült grillételek 

 
Steak libamájjal, Lyoni hagymával ,  5800,-Ft 
vajas-pirított  burgonyával       
Borsos Steak 4900,-Ft  
steakburgonyával, baconba tekert zöldbabbal  

Malomkerék tál 3900,-Ft 
bélszínérme, csirkemell, sertéskaraj roston sütve, fűszervajjal ízesítve 
tükörtojással, lyoni hagymával és hasábburgonyával 1 főre 
                             
                              
 
                                      Az árak tartalmazzák az ÁFÁT. 

 

 
 



 

 

Saláták 
 
 

          Görög salátatál                1900,-Ft 
feta sajttal ,olívabogyóval 

Salátatál grillezett csirkemell csíkokkal,  2100,-Ft 
pirított sonkával, olíva olajos balzsamecettel  
Vegyes salátatál 750,-Ft 
Paradicsom vagy uborka saláta 550,-Ft 
Káposzta saláta 300,-Ft 

Csemege uborka, vagy ecetes paprika 350,-Ft 
  

 
Desszert 
 
Mascarponés pohárkrém,  1100,-Ft 
erdei gyümölccsel ,diós grillázzsal 
Csokoládés szuflé vanília fagylalttal,                       1300,-Ft  
Jeges palacsinta 850,-Ft 
Banán split 950,-Ft  
Forró szerelem, forró málna vanília fagylalttal           1100,-Ft   
Meggyes-mákos palacsinta      750,-Ft 
Gundel palacsinta 750,-Ft 
Ízes palacsinta 550,-Ft 
 
Vegyes sajttál 1700,-Ft 
     
                     
                    Ételeinket  Rapso olajjal készítjük. 
 
 
                              Jó étvágyat kívánunk! 
 

                               Az árak tartalmazzák az ÁFÁT. 

 


