MENÜ
ELŐÉTELEK
Sült és marinált karfiol, Vászolyi sajt, pirított dió
vagy
Borjúmájas, savanyított hagymák, kovászolt kenyér
vagy
Gulyásleves + 1 000 Ft felár
vagy
Kacsamáj terrine, hagymalekvár, pirított kalács + 1 900 Ft felár
FŐÉTELEK
Rakott burgonya, házi csalamádé
vagy
Bárány fasírt fiatal bárányból, sárgaborsópüré, pecsenyelé
vagy
Beregi csirkepörkölt, galuska, uborkasaláta + 2 000 Ft felár
vagy
Pisztráng, fürjtojás, fokhagymás paraj+ 2 100 Ft felár
DESSZERTEK
Fűszeres szilva kompót, Jersey túrókrém, gyömbéres piskóta
vagy
Somlói + 1 000 Ft felár
Kenyérkosár

400 Ft

Vaj

200 Ft

Tepertőkrém

200 Ft

2 fogásos menü ára

4500 Ft

3 fogásos menü ára

5400 Ft

A felárral választható ételeink árai mindig hozzáadódnak a 2, illetve a 3 fogásos menü árához.
A 2, valamint a 3 fogásos menü, egy főétel fogyasztását teszi lehetővé.
Az étel- és italárainkra 10 % szervizdíjat számítunk fel.
Ételeink, az összetevőként jelzett allergének mellett, nyomokban tartalmazhatnak további allergéneket.
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MENU
STARTERS
Baked and marinated cauliflower, Vászoly cheese, roasted walnuts
or
Veal liver paté, pickled onions, lean bread
or
Goulash soup + 1 000 HUF supplement
or
Duck liver terrine, onion jam, home made loaf + 1 900 HUF supplement
MAIN COURSES
Layered potatoes, sausages, home-made pickles
or
Lamb meatloaf from young lamb, yellow pea puree, gravy
or
Bereg chicken stew, noodles, cucumber salad + 2 000 HUF supplement
or
Trout, quail egg, garlicky spinach + 2 100 HUF supplement
DESSERTS
Spicy plum compote, Jersey cottage cheese cream, ginger sponge cake
or
Somló sponge cake + 1 000 HUF supplement
Bread basket

400 HUF

Butter

200 HUF

Home made greaves cream

200 HUF

2 courses menu

4 500 HUF

3 courses menu

5 400 HUF

The prices of the meals available for an extra charge are always added to the price of the 2 and the 3 courses
menu.The 2 and the 3 courses menu include only one main course.
We charge 10 % service fee for the food and beverages.
Our foods may contain traces of additional allergens in addition to allergens labeled as ingredients.
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