Menü

ELŐÉTELEK
Grillezett zöldségleves, daragaluska, zöldborsó, gombák
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
Mangalica tarja, vajbab, sült fokhagyma
vagy
Pisztráng, fürjtojás, fokhagymás paraj + 2 100 Ft felár
vagy
Vaddisznópofa-pörkölt, galuska, káposztasaláta + 2 900 Ft felár
DESSZERTEK
Meggy, fehércsokoládé, mandulás piskóta
vagy
Somlói + 1 000 Ft felár
Kenyérkosár

400 Ft

Vaj

200 Ft

Tepertőkré

200 Ft

2 fogásos menü ára

3 900 Ft

3 fogásos menü ára

4 900 Ft

A felárral választható ételeink árai mindig hozzáadódnak a 2, illetve a 3 fogásos menü árához.
A 2, valami t a 3 fogásos

e ü, egy főétel fogyasztását teszi lehetővé.

Az étel- és italárainkra 10 % szervizdíjat számítunk fel.
Ételei k, az összetevőké t jelzett allergé ek

ellett, yo okba tartal azhat ak további allergé eket.
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MENU
STARTERS

Grilled vegetable soup, noodles, greenpeas, mushrooms
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
Mangalica clod, butter beans, fried garlic
or
Trout, quail egg, garlicky spinach + 2 100 HUF supplement
or
Wild-boar cheek stew, noodles, cabbage salad + 2 900 HUF supplement
DESSERTS

Sour cherry, white chocolate, almond 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

3 900 HUF

3 courses menu

4 900 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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