
 

 
 

 

 

 

 

Szárnyastál – Poultry platter 

Omlós kacsacomb, csirke Cordon Bleu, baconba göngyölt natúr 
csirkemellfilé, paradicsommal és sajttal grillezett csirkemell, párolt 
lilakáposzta, hasábburgonya, jázmin rizs (1, 3, 7) 

Duck leg, chicken Vordon Bleu, chicken breast fillet rolled in bacon. chicken breast 
grilled with cheese and tomato, steamed purple cabbage, french fries, jasmine rice 

10 200 Ft 

Sertéstál – Pork platter 

Konfitált csülök, kemencés tarja, BBQ oldalas, Erzsébet szelet, steak 
burgonya, grillzöldség, jázmin rizs (1, 3, 7, 9, 10, 12) 

Confit pork knuckle, porc clod baked in oven, BBQ ribs, Erzsébet style fried pork 
(pork stufed with cheese and sausage), steak potatoes, grill vegetables, jasmine 
rice 

10 500 Ft 

Halastál – Fish platter 

Egészben sült pisztráng, fogasfilé roston sütve, grillezett lazacfilé, pankó 
morzsában sült afrikai harcsa, petrezselymes burgonya, grill zöldség, 
jázmin rizs (1, 3, 4, 7) 

Oven baked whole trout, grilled pike perch fillet, grilled salmon fillet, catfish fillet 
cutlets baked in panko crumbs, parsley potatoes, jasmine rice 

10 900 Ft 

Vegetáriánus tál – Vegetarian platter 

Rántott gomba, grillezett camembert, rántott cukkini, rántott sajt, 
grillzöldség, rizi-bizi, friss saláta málnás balzsamecettel (1, 3, 12) 

Fried mushroom, grilled camembert, fried zucchini, fried cheese, grill vegetables, 
rice with peas, fresh salad with raspbery balsamic vinegar 

7 500 Ft 



 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat – Az ételek a jelölt allergének tartalmazzák 

Legend – Foods containing substances causing allergy 
 

1: Glutén – Gluten; 

2: Rákfélék – Crustaceans; 

3: Tojás – Egg; 

4: Halak – Fish; 

5: Földimogyoró – Peanuts; 

6: Szójabab – Schwefeldioxid; 

7: Tej, laktóz – Milk, lactose; 

8: Diófélék, mandula – Walnut, almond; 

9: Zeller – Celery; 

10: Mustár – Mustard; 

11: Szezámmag – Sesame; 

12: Kén-dioxid – Sulfur dioxide; 

13: Csillagfürt – Lupinus; 

14: Puhatestűek – Molluse; 

 

Ha Ön speciális diétán van vagy allergiás, és többet szeretne tudni az 
ételek összetevőiről, kérdéseivel forduljon az üzletvezetőhöz. 

For those with special dietary requirements or allergies, who wish to know more 
about food ingridients used pleas ask the manager. 

 

 

Az árak Forintban értendőek és tartalmazzák az Áfa-t. 
Our prices are in Hungarian Forint (HUF) and including VAT 

 


