Kedves Vendégeink, szeretettel üdvözöljük Önöket éttermünkben!
Az a legfőbb vágyunk, hogy nálunk igazán finomat egyenek és a
"Minden
hazai,
minden
házi"
célunkat
mihamarabb
elérjük!
Frissen főzünk Önöknek, ezért előfordul, hogy kicsit várni kell, illetve, ha néha
elfogy egy étel, bátran válasszanak mást, mert minden finom alapanyagokból és
sok szeretettel készül! Élvezzék ételeinket. Jó étvágyat kívánunk!

Liebe Gäste, herzlich willkommen in unserem Restaurant! Unser
größter Wunsch ist es, dass unsere Gäste etwas richtig Gutes essen. Des
Weiteren, dass wir unser Ziel, möglichst alle Zutaten selbst zu zubereiten, oder
diese aus unmittelbarer Nähe zu beziehen. Wir kochen frische Speisen für Sie,
deshalb dauert es manchmal etwas länger. Wenn Etwas einmal ausgeht, wählen
Sie beruhigt eine andere Speise, denn alle sind frisch und schmackhaft.
Genießen Sie unsere Gerichte! Guten Appetit!

Dear Guests, welcome to our restaurant! Our main aim is to
provide delicious Hungarian dishes for all the guests visiting us. Of course, we
exist in order to serve as much local and fresh ingredients on your plate as
possible.
We cook fresh meals for you, and if sometimes a meal is running out, do not
fear to choose another one because they are all really tasty. Enjoy our meals!

Áraink Forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Alle Preise in Forint inkl. MwSt.
all Prices in Forint incl. VAT.

Leves
Suppe
Soup

Húsleves cérnametélttel és zöldséggel

600.-

Fleischsuppe mit Fadennudeln und Suppengemüse
Bouillon with soup stick and vegetables

G,T,Z

Jókai bableves gazdagon, minden finomat bele!

1500.-

„Jókai” ungarische Bohnensuppe reichlich, Alles drinn was gut ist.
Hungarian bean soup Jókai-style – richly, everything good in it

G,Z

Tejszínes vargányakrémleves pirított kenyérkockákkal

750.-

Steinpilzcremesuppe mit Croutons
Creamy wild mushroom soup with croutons

L

Halászlé harcsafilével

1500.-

Ungarische Fischsuppe mit Wels Filet
Hungarian Fisherman’s soup

Áraink Forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Alle Preise in Forint inkl. MwSt.
all Prices in Forint incl. VAT.

H

Néhány saját gondolat…
einige eigene Ideen…
some of our own Ideas…

Harcsapaprikás

2700,-

házi, ropogósra sütött tíztojásos kapros-túrós csuszával, szalonnával
Wels Goulasch mit Dill-Topfennudeln aus selbstgemachten knusprigen Nudeln und Speck
Catfish paprikash with homemade cottage cheese noodles, dill, bacon

G,T,H,L

Csirkecomb rántva isteni lilahagymás krumplisalátával

1800,-

Backhenderl, göttlicher Kartoffelsalat mit roten Zwiebeln
Fried chicken thighs, divine potato salad with red onion

G,T

Belül omlós, kívül ropogós cigánypecsenye, pirított burgonyával

2150,-

„Zigeunerbraten” – Schweinskamm gebraten außen knusprig, innen zart
mit Knoblauch und Bratkartoffeln
„Gypsy roast” inside weak, outside crispy clod with garlic and fried potatoes

Belül omlós, kívül ropogós tarjaszeletek lecsóágyon, rizzsel
Schweinskamm gebraten außen knusprig, innen zart - mit Letscho und Reis
Inside weak, outside crispy clod with letcho and rice

Áraink Forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Alle Preise in Forint inkl. MwSt.
all Prices in Forint incl. VAT.

2150,-

Megszokott, de jó
Gewohnt, aber gut
Usual, but good

Óriás bécsi szelet sertésből isteni lilahagymás krumplisalátával

2150.-

Riesenschweineschnitzel und göttlichen Kartoffelsalat mit roten Zwiebeln
Giant pork schnitzel, divine potato salad with red onion

G,T

Natúr vagy rántott harcsafilé petrezselymes burgonyával és tartárral 2500.Paniertes Wels Filet mit Petersilienkartoffeln und Sauce Tartare
Fried Catfish with parsley potatoes and tartar sauce

Rántott csirkemell sült burgonyával és friss salátával, joghurtöntettel

G,T,H,L,M

2150.-

Panierte Hähnchenbrust, Bratkartoffeln und gemischten Salat mit Knoblauch-Joghurtsoße
Fried chicken breast with potatoes and fresh salad with garlic-yogurt dressing G,T,L

Cordon bleu egy kis csavarral

2400.-

(sajttal-feketeerdei sonkával töltött csirkemell) pirított burgonyával
Hähnchen Cordon bleu mit Bratkartoffeln
ÚJ! Kecskesajttal / mit Ziegenkäse / with goat cheese

G,T,L
+200.-

Rántott sajt rizzsel és tartármártással

2300.-

Chicken Cordon bleu with fried potatoes

Panierte Käse mit Reis und Sauce Tartare
Fried cheese with Rice and tartar sauce

Áraink Forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Alle Preise in Forint inkl. MwSt.
all Prices in Forint incl. VAT.

G,L,T,M

Apró vendégeinknek
Für unsere kleinen Gäste
For our small guests

Rántott csirkefalatok pirított burgonyával vagy rizzsel

1100.-

Panierte Hähnchenstücke mit Bratkartoffeln oder Reis
Fried chicken nuggets with fried potatoes or rice

G,T

Rántott sajt rizzsel

1200.-

Panierter Käse mit Reis
Fried cheese with rice

G,T,L

Tíztojásos, saját készítésű cukros-túrós vagy diós tészta

1000.-

Hausgemachte Nudeln mit Zucker-Quark oder Walnuss
Homemade noodles with sugar-cottage cheese or walnut

G,T,L/D

Ketchup

100.-

Majonéz/Mayonnaise/Mayo

100.-

Mustár/Senf/Mustard

100.-

Tartármártás/Sauce Tartare/tartar sauce

150.-

Elviteles doboz/Box zum Mitnehmen/take away box

Áraink Forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Alle Preise in Forint inkl. MwSt.
all Prices in Forint incl. VAT.

50.-

„Minden jó, ha a vége jó…”
„Ende gut – alles gut”
„all´s well that ends well”

Házi szilva vagy barackleváros palacsinta palacsinta (2 db)

450,-

Pfannkuchen mit hausgemachter Pflaumen oder Malillenmarmelade
Pancakes with home-made plum or apricot jam

G,T,L

Túrós palacsinta (2 db)

650,-

Pfannkuchen mit Quark
Pancakes with cottage cheese

G,T,L

Kakaós palacsinta (2 db)

400,-

Pfannkuchen mit Kakao
Pancakes with cocoa

G,T,L

Gesztenyepüré

750,-

Kastanienpüree
Chestnut puree

Mennyei somlói galuska

750,-

házi piskótából, csokoládéöntettel, vaníliasodóval és dióval
Schomlauer Nockerln –hausgemachten Biskuitteig
mit Schokolade, Vanille Pudding und Nüssen – Himmlisch!
Hungarian Dessert – Somlói trifle – homemade sponge cake
with chocolate sauce, vanilla custard and nuts – Heavenly!

Áraink Forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Alle Preise in Forint inkl. MwSt.
all Prices in Forint incl. VAT.

G,T,L,D

Saláták, köretek
Salate, Beilagen
Salads, side dishes

Isteni lilahagymás krumplisaláta

550.-

Göttlichen Kartoffelsalat mit roten Zwiebeln
Divine potato salad with red onion

Rózsi néni káposztás házi vegyese

550.-

Tante Rózsi’s hausgemachter bunter Krautsalat
Aunt Rózsi’s homemade colourful cabbage salad

Tejfölös uborkasaláta

550.-

Gurkensalat mit saurer Sahne
Cucumber salad with sour cream

L

Színes friss szezonális saláta

550.-

Frischer gemischter Salat
Fresh mixed salad

Színes friss szezonális saláta csirkemellcsíkokkal vagy sajttal,

1550.-

fokhagymás-joghurtos öntettel és pirítóssal
Frischer gemischter Salat mit Hühnerbruststreifen oder Käse
mit Knoblauch-Joghurtsoße und Toastbrot
Fresh mixed salad with chicken or cheese with garlic-yogurt dressing and toast T,L

Köretek

550.-

(pirított burgonya, rizs, petrezselymes burgonya, zsemlegombóc, galuska)

Beilagen (Bratkartoffeln, Reis, Petersilienkartoffeln, Semmelknödel, Nockerln)
Side Dishes (fried potatoes, rice, parsleys potatoes, bread dump

Áraink Forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Alle Preise in Forint inkl. MwSt.
all Prices in Forint incl. VAT.

Fatüzelésű kemencében sült különlegességek
In Holzofen gebrate Spezialitäten
In wood fired oven roasted specialities
CSAK HÉTVÉGÉN – NUR AM WOCHENENDE – ONLY ON WEEKENDS

Ropogós negyed kacsa párolt lilakáposztával és pirított burgonyával

2100,-

Knusprige viertel Ente mit Rotkohl und Bratkartoffeln
Crispy half duck with red cabbage and potatoes

CSAK HÉTVÉGÉN – NUR AM WOCHENENDE – ONLY ON WEEKENDS

Ropogós fél kacsa párolt lilakáposztával és pirított burgonyával

2800,-

Knusprige halbe Ente mit Rotkohl und Bratkartoffeln
Crispy half duck with red cabbage and potatoes

CSAK HÉTVÉGÉN – NUR AM WOCHENENDE – ONLY ON WEEKENDS

Ropogós fél csülök párolt lilakáposztával és pirított burgonyával

2500,-

Knusprige halbe Haxe mit Rotkohl und Bratkartoffeln
Crispy half trotters with red cabbage and potatoes

CSAK HÉTVÉGÉN – NUR AM WOCHENENDE – ONLY ON WEEKENDS

Ropogós egész csülök párolt lilakáposztával és pirított burgonyával
Knusprige Haxe mit Rotkohl und Bratkartoffeln
Crispy trotters with red cabbage and potatoes

Áraink Forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Alle Preise in Forint inkl. MwSt.
all Prices in Forint incl. VAT.

3600,-

Verhetetlen klasszikusok sok szeretettel készítve
Unschlagbare ungarische Klassiker mit viel Liebe zubereitet
Unbeatable Hungarian classics made with lot of love

Vadas zsemlegombóccal

2600,-

„Vadas” - ungarische Wildspezialität mit Semmelknödel

G,L,T,M

„Vadas” - special Hungarian hunter’s stew with bread dumpling

Isteni szalontüdő zsemlegombóccal,

ahogy Ida mama csinálta

Beuschel mit Semmelknödel, wie es Ida Mama gemacht hat

2250,G,L,T,M

Mama Ida’s divine Salon Beuschel with bread dumpling (stew made with Veal heart and lungs)

Marhalábszárpörkölt galuskával
Rindsgulash mit Nockerln

2300,G,T

Beef stew with dumplings

„Álmodtam egy túrós csuszát magamnak…”

1600,-

Saját készítésű tíztojásos tészta ropogósra pirítva, túró, tejföl, szalonna

G,T,L

Topfennudeln mit Speck - aus selbstgemachten Nudeln knusprig angebraten
Cottage cheese noodles – self-made roasted noodles with bacon

Áraink Forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Alle Preise in Forint inkl. MwSt.
all Prices in Forint incl. VAT.

