Menü

ELŐÉTELEK
Sütőtökleves, pirított tökmaggal és tökmagolajjal
vagy
Malackocsonya, kovászolt kenyér
vagy
Gulyásleves + 1 000 Ft felár
vagy
Kacsamáj terrine, hagymalekvár, pirított kalács + 1 900 Ft felár
FŐÉTELEK
Rakott burgonya, céklasaláta
vagy
Stand 25 „véreshurka”, fűszeres almapüré, pirított burgonya
vagy
Töltött káposzta, faszénen grillezett oldalas +1 500 Ft felár
vagy
Malaccsászár, paszternákpüré, sült csicsóka + 1 900 Ft felár

DESSZERTEK
Diós nudli, házi lekvár, vaníliahab
vagy
Somlói + 1 000 Ft felár
Kenyérkosár

400 Ft

Vaj

200 Ft

Tepertőkrém

200 Ft

2 fogásos menü ára

4 500 Ft

3 fogásos menü ára

5 400 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

Pumpkin soup with pumpkin seed, pumpkin seed oil
or
Pork jelly, 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, beetroot salad
or
Stand25 „black pudding”, spicy apple puree, roasted potato
or
Stuffed cabbage, charcoal grilled spare rib + 1 500 HUF supplement
or
Pork belly, parsnip puree, baked sunroot + 1 900 HUF supplement
DESSERTS

Walnut noodles, home made jam, vanilla foam
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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