Előzetes Hírek

Saláta hírek

Serpenyős rák pirított bagettel

2990 Ft

Szárnyas hírek

Eredeti cézár saláta

1990 Ft

(fokhagymás vajban sült tigris rák, koktélparadicsom, petrezselyemzöld)

(saláta, csirkemell, szardellapasztás parmezános öntettel)

Tatár beefsteak friss zöldségekkel (marhabélszínből 100 g)

„Gourmand” saláta

2990 Ft

Levesbe való hírek

•

Gulyásleves házi csipetkével, friss kenyérrel
Újházi tyúkhúsleves csigatésztával

•
•

Körtés zellerkrémleves kecskesajt morzsával

Sütőtök krémleves pirított tökmaggal, tökmagolajjal
Paradicsomleves parasztsonkás grissinivel

1990 Ft

(csirkemell csíkok, paradicsom, paprika, lilahagyma, uborka, jégsaláta,
füstölt sajt, fokhagymás-olívás öntet, pirítós)
Superfood saláta

•

1290 Ft

csirkesteak-kel/ rákfarokkal/ lazacsteak-kel

1290 Ft

(csicseriborsó, idény gyümölcs, kevert friss saláta, pirított magvak)

1290 Ft

(csirkemell paradicsommal, mozzarellával grillezve, aszalt paradicsomos

Tejszínes gnocchi lazaccal, spenóttal, parmezánnal

2990 Ft

rizottóval)

1990 Ft

Hízott kacsamáj magyarosan, kockaburgonyával

Bolognai spagetti

•

2590 Ft / 3490 Ft

Tejszínes vargányás penne kacsa csíkokkal

(lilakáposzta, újhagyma, kápia paprika, sárgarépa, szejtán, teriyaki szósz)

2290 Ft

Vega tál

2490 Ft

(szejtán, rántott hagymakarika, grillezett camembert sajt, jázmin rizs,
grillzöldség)
Diós bundában sült, aszalt szilvával

2490 Ft

töltött camembert sajt jázmin rizzsel

sajt, salsa szósz, majonézes öntet)

2290 Ft

Vega burger

Thai wrap

2290 Ft

(vegetáriánus húspogácsa, buci, jégsaláta, lilahagyma, paradicsom,

2490 Ft

cheddar, ketchup, mustár)
Rántott sajt jázmin rizzsel, tartár mártással

1990 Ft

(vörösbab, bacon, avokádó, csirkemell, füstölt sajt, salsa szósz, édes chili)

Spenótos tejszínes gnocchi szárított paradicsommal,

2290 Ft

Kacsás quesadilla

fekete olívabogyóval

2290 Ft

Superfood saláta füstölt tofuval

(ajvár, kukorica,cheddar, kacsamell,jégsaláta)

Kecskesajt saláta

Allergén info:

•

Csomagolási díj

Gluténmentes

•

••

(kecskesajt, szárzeller, alma, dió, saláta,
fehér balzsamecetes-olívaolajos öntet)
Laktózmentes
150 Ft

4490 Ft

2490 Ft
2590 Ft

amerikai káposzta salátával

paradicsom, kígyó uborka)

2290 Ft

••

Óriás sertés szelet hasábburgonyával,

Vegetáriánus Thai Wrap

Mexikói burritó

••

Malac hírek
BBQ tarja parasztos burgonyával

Vegetáriánus hírek

•

2490 Ft

2290 Ft

(angus marhahús pogácsa, jalapeno, cheddar, házi remulád, jégsaláta,

•

2490 Ft

Chicken Caprese

2490 Ft

(sült zöldség, csirkemell, sült tojás, szójaszósz)

2990 Ft
2990 Ft

2290 Ft

cheddar, jégsaláta)

Csirkés wrap (tortilla, jégsaláta, lilahagyma, sokmagvas csirkemell,

•

••

Füstölt sajtos gnocchi pankómorzsában sült csirkecsíkokkal

(corn-flakes-es csirkemell, majonéz, ketchup, paradicsom, lilahagyma,

Tortillába Burkolt Hírek

•

2790 Ft

burgonyapürével barack befőttel

(udon tészta, wok zöldségek, újhagyma, pak choi, kacsamell csíkok)

Teljes kiőrlésű tortilla lapból is kérhető

•

Diós bundában sült csirkemell édesburgonya hasábbal,

Bazsalikomos, csirkés, tejszínes, paradicsomos penne reszelt sajttal 1990 Ft

bacon, jégsaláta, paradicsom, lilahagyma)

Chili Cheese burger

2490 Ft

Csirkemell ropogós fűszeres corn flakes-ben sütve,

Pirított tészta kacsa csíkokkal / rákkal

2490 Ft

Chicken & Chips

(szezámos csirkemell csíkok, csónakburgonyával,
merikai káposztasalátával)

Ropogós kacsacomb burgonyapürével, szilva raguval

(angus marhahús pogácsa, BBQ szósz, lyoni hagyma, cheddar sajt, sült
Crunchy Chicken Burger

2490 Ft

friss salátával

990 Ft

2490 Ft

2490 Ft

Csirkemell sajtmártással, fűszeres steakburgonyával

Teriyakis kacsacsíkok zöld salátán, édesburgonya hasábbal

Tészta hírek

990 Ft

Burger Hírek (csónakburgonyával)
BBQ Burger

••

2490 Ft/2990 Ft/ 3990 Ft

Sajttal-sonkával töltött csirkemell burgonyapürével

2490 Ft
2490 Ft

Gourmand fatányéros

2990 Ft/fő

(rántott szelet, BBQ tarja, baconbe tekert csirke, rántott gomba,
rántott sajt, rizs, steakburgonya, amerikai káposztasaláta)

Marhaságok

•

Marhapörkölt galuskával, kovászos uborkával
Bélszínsteak választható körettel (200 g)

Köretek

•

(önmagában nem rendelhető)
2990 Ft
5490 Ft

Halász hírek
Lazacsteak édesburgonyapürével, norvég vajmártással
Harcsafilé roston szarvasgombás tagliatellével,

••
••
•
••
••
••
••
•
•

Hasábburgonya

790 Ft

Fűszeres héjas steakburgonya

790 Ft
790 Ft

Burgonyapüré

•

Édesburgonyahasáb
3990 Ft
3490 Ft

paprikásmártásban
Fish& Chips

2490 Ft

(tőkehal falatok sörtésztában, csónakburgonyával, remulád mártással)

Jázmin rizs

690 Ft

Sült zöldségek

1190 Ft

Superfood saláta

1390 Ft

Édesburgonyapüré

Kevert saláta mézes mustáros dresszinggel
Körtés zellerpüré

Sós Palacsinták

1390 Ft

••

1390 Ft
1390 Ft
1190 Ft

Házi Savanyúk

(1 db óriás palacsintát tartlamaz)
Sajtos-sonkás rántott palacsinta tartár mártással

1590 Ft

Amerikai káposzta saláta

890 Ft

Pirított baconnel, lilahagymával, csirkemellel töltött

1590 Ft

Csemege uborka

590 Ft

Kovászos uborka

590 Ft

Cékla

590 Ft

palacsinta bundázva sajt mártással
Hortobágyi húsos palacsinta (nem bundázható)

1590 Ft

Spenóttal, füstölt sajttal, csirkemellel töltött palacsinta rántva, 1590 Ft
fokhagyma mártással

Desszert

(1 db óriás palacsintát tartalmaz)
Hagyományos palacsinta: kakaós, baracklekváros, fahéjas

750 Ft

Hagyományos palacsinta nutellás, túrós

950 Ft

Gundel palacsinta

1490 Ft

Nutellás banános palacsinta, csokiöntettel

1490 Ft

Túrós barackos palacsinta, vanília öntettel

1190 Ft

Kinder Bueno palacsinta

1490 Ft

(nutella, ropogós ostya, tejcsokival a tetején)
Őszi varázs palacsinta

1490 Ft

(gesztenyével, meggyraguval töltött palacsinta, csokoládéöntettel)
Tiramisu

1190 Ft

Csokis szuflé sós karamellás öntettel

990 Ft

Sajttorta meggy raguval

1190 Ft

Rétes válogatás vanília sodóval

1490 Ft

••

Szilvakrémes palacsinta fahéjas ropogós bundában

1190 Ft

Bodzás-lime-os túrógombóc tejfölhabbal

1490 Ft

(laktózmentes, gluténmentes, édesítőszerrel)

