LEVESEK
- Sajtleves cipóban „három féle sajtból készítjük, cipóban kínáljuk” ..................990.- Sajtleves csészében ..........................850.- Idényjellegű gyümölcskrém leves .....750.- Marhahúsleves gazdagon „marhahús,
zöldségek, lúdgége tészta” ...............890.- Májgaluska leves „házi készítésű májgaluskával kínáljuk”..........................850.- Kakukkfüves erdei gombakrém leves, szarvasgomba olajjal, pirított kenyérkockával ...890.- Marhagulyás „hagyományos recept alapján
készítjük” ..........................................990.ELŐÉTELEK
- Libamáj terrine, házi bucival, narancs jammel, rukkola ágyon .........................2980.- Tatárbeefsteak zöldségekkel, pirítóssal ...2990.- Padlizsánkrém pirítóssal,
zöldségekkel ...................................1750.VEGETÁRIÁNUS ÉTELEK
- Roston sült kecskesajt, kevert salátával és
sült dióval ........................................2150.- Rántott sajt jázmin rizzsel
és tartárral ......................................1690.- Rántott camembert hasábburgonyával,
áfonyával .........................................1690.- Grillezett camembert kevert salátával, mézes sült dióval..................................1950.SALÁTÁK
- Mangós csirkesaláta .......................1890.„roppanós zöldségek, pirított csirkemell
csíkok, friss mangóval”
- Cézár saláta
• csirkés ..........................................1890.• bélszínes ......................................2490.- Fokhagymás királyrák farok „6 db” római
salátával, fokhagymás majonézzel
pizzakenyérrel tálalva .....................2690.- Édesköményes lazac saláta, avokádó
krémmel ..........................................2490.- Kevert zöldsaláta, balzsamöntettel 1190.„jégsaláta, paprika, paradicsom, uborka,
lilahagyma, madársaláta”
- Roppanós rukkola saláta, paradicsom kavalkáddal, mozzarella golyókkal ....1590.„rukkola, aszalt paradicsom, koktélparadicsom, mozzarella”
FAJITAS
- Csirkehúsos fajitas, salsával és guacamoléval ..................................................1950.„roston sült csirkemell, californiai paprika
tortillába töltve”
- Bélszines fajitas, salsával
és guacamoléval .............................2690.„grillezett bélszíncsíkok, vörös bab, csemegekukorica tortillába töltve”
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SZÁRNYAS ÉTELEK
- Cordon Bleu csirkéből .....................1890.- Rántott csirkemell...........................1590.- Libacomb hagymás törtburgonyával, aszalt
gyümölcsös lilakáposztával ............2890.- Sous-vide kacsamell, vörösboros aszalt
szilvamártással, röstiburgonyával ..2990.- Chilis-mézes csirke szűz, salátával 1980.- Csirkemell steak, chillis sajtmártással,
jázmin rizzsel ..................................1980.- Snidlinges juhtúróval töltött csirkemell
rántva ..............................................1890.- Pestos csirke, póréhagymás-juhtúrós
mártással, grillezett cukkínivel ......1990.- Toscan jércemell ............................1790.„aszalt paradicsommal, mozzarellával
sütjük”
WOK-OS ÉTELEINK
- Kókusztejes csirkemell, zöldségekkel, jázmin rizzsel .......................................2290.- Édesburgonyás bélszínragu
krokettel ..........................................3690.- Sertésjava gombával és zödségekkel, rozmaringos burgonyával forgatva ......2390.SERTÉSHÚSBÓL KÉSZÜLT ÉTELEK
- Sertésborda rántva ..........................1690.- Sörben pácolt sertés szűz ...............1990.- Cordon Bleu .....................................1890.- Sertés szűz borskéregben, grillezett céklával és tepertős burgonyafánkkal ....2790.- Grillezett flekken magyaros pácban,
kakastaréjjal....................................1750.- Sertéscsülök hólyagosra sütve, lilakáposztával hagymás törtburgonyával ......2490.MARHAHÚSBÓL KÉSZÜLT ÉTELEK
- Bélszín steak „20 dkg” választható mártással ....................................................3990.- Bélszín steak „40 dkg” választható mártással ....................................................7490.- Bélszínérmék baconbe göngyölve nyárson
sütve ................................................3990.- Bélszínlángos rukkolával, koktélparadicsommal, parmezánnal hintve ......... 4490.hasábburgonyával
- Marhapörkölt, galuskával ...............2590.HALAK
- Fogasfilé, sütőtökös burgonyapürével, tökmagpestoval ....................................2550.- Tigrisrák farok, zöldségekkel pirítva, rizskoszorúban „8 db”...........................3490.- Gratinírozott lazac steak, petrezselymes
rizzsel ..............................................3590.- Pisztráng réti fűszerekkel töltve, kemencében
sütve petrezselymes burgonyával ......2790.- Harcsa zöldfűszeres roppanós bundában, petrezselymes burgonyával, tartármártással .2790.-

2051 Biatorbágy, Szabadság utca 39.
Telefon: 06 (20) 223 8068
Nyitva tartás: 11.30-23.00 óráig

ÉTLAP
BÁRÁNY és VAD ÉTELEK
- Rozmaringos báránygerinc, burgonya variációkkal, ribizlis barnamártással ...4190.„Rösti és burgonyapüré”
- Tihanyi vaddisznó ragu, krokettel ...2890.VEGYES TÁLAK
- Egyszemélyes grilltál ......................3490.„grillezett tarja 8dkg, bélszín érme 8dkg,
sertés szűz érme 8dkg, jázminrizs és fűszeres burgonya”
- Kétszemélyes tál .............................5490.„Roston sült csirkemell, Cordon Bleu, grillezett
tarja, rántott sajt, jázmin rizs, fűszeres burgonya,
chilis sajtmártás”
- Haltál egyszemélyre ........................3490.„roston sült fogas filé 10dkg, tigrisrák farok 3db, rántott harcsa 10dkg, jázmin rizs,
tartármártás”
TÉSZTÁK
- Csirke csíkok tejszínes paprikaraguban,
pappardellével, sajttal hintve ..........1980.- Spagetti királyrákokkal, koktélparadicsommal és rukkolával...................2890.- Spagetti, Aglio Olio ..........................1290.„olivaolajon pirított fokhagyma, koktélparadicsom, petrezselyem spagettivel forgatva”
- Bolognai spagetti.............................1890.- Parajos-csirkés penne ....................1980.- Tenger kincsei, spagettivel.............2290.SAVANYÚSÁGOK
- Uborkasaláta tejföllel ........................590.- Házi káposztasaláta ..........................490.- Kovászos uborka „idény szerint” ......590.- Ecetes almapaprika ..........................550.- Paradicsomsaláta póréhagymával....550.KÖRETEK
- Jázmin rizs ........................................490.- Fűszeres teak burgonya ....................590.- Burgonyakrokett ................................550.- Hasábburgonya..................................500.- Grillezett zöldség ..............................790.- Petrezselymes burgonya ...................590.- Burgonyapüré ....................................590.- Rösti burgonya...................................550.-

MÁRTÁSOK
- Ribizlis barnamártás .........................330.- Chilis sajtmártás ...............................330.- Konyakos zöldbors mártás................330.SALÁTAÖNTETEK
- Mentás joghurt öntet .........................330.- Bazsalikomos joghurt dresszing .......280.- Citrusos balzsamkrém ......................280.- Málnaecetes dresszing......................280.- Tartármártás .....................................330.DESSZERTEK
- Somlói galuska ..................................870.- Hagyományos túrógombóc tejföllel öntözve
890.- Brownie, fehércsokoládé mártással.890.- Amerikai sajttorta, málnavelővel ......890.PIZZÁINK

Vékony Pizza
26 dkg

Vastag Pizza
35 dkg

Margaréta
1295,- ................. 1395,(pizzaparadicsom, olivabogyó, paradicsom
karika,mozzarella, bazsalikom)
Pizza csiga
1550,(baconös, sonkás, mozzarella sajttal töltött
pizza-tekercs falatok fokhagymás tejföllel)
Sonkás
1390,- ................. 1490,(pizzaparadicsom, sonka, mozzarella)
Sonkás kukoricás 1455,- ................. 1555,(pizzaparadicsom, sonka, kukorica, mozzarella)
Capricciosa
1490,- ................. 1590,(pizzaparadicsom, sonka, gomba, mozzarella)
Son-go-ku
1490,- ................. 1590,(pizzaparadicsom, sonka, gomba, kukorica,
mozzarella)
Csülkös Batyu
1595,- ..................1695,(mustár, torma, füstölt csülök, főtt tojás, mozzarella hajtott tésztában)
Texasi
1595,- ..................1695,(fokhagymás tejföl, csirkemell, kukorica,
mozzarella)
Quattro formaggio 1595,- ..................1695,(pizzaparadicsom, füstöltsajt, trappista, mozzarella, márványsajt)
Szántó-vető
1695,- ................. 1795,(pizzaparadicsom, kolbászkarika, császár
szalonna,hagyma, tükör tojás)
Hawaii
1595,- ..................1695,(pizzaparadicsom, kukorica, sonka, ananász,
mozzarella)
Rukkolás
1795,- ................. 1895,(mozzarella, rukkola, prosutto, paradicsom)
DiaVolo
1395,- ................. 1495,(pizzaparadicsom, szalámi, mozzarella)
Pármai
1795,- ................. 1895,(pizzaparadicsom, pármai sonka, mozzarella)

Mérges
1595,- ..................1695,(pizzaparadicsom, szalámi, császár szalonna,
zöldpaprika, pepperoni, mozzarella)
Cordoba
1695,- ................. 1795,(fokhagymás, tejfölös alap, császár szalonna,
sonka, kukorica, gomba, füstölt sajt, mozzarella)
Juhtúrós
1595,- ..................1695,(fokhagymás tejföl, juhtúró, sonka, lilahagyma, bazsalikom, mozzarella)
Calzone
1495,- ................. 1595,(hajtott tészta, pizzaparadicsom, gomba, sonka, mozzarella)
Vegetáriánus
1395,- ................. 1495,(pizzaparadicsom, kukorica, paradicsom karika, kelbimbó, gomba, mozzarella)
Magyaros
1695,- ................. 1795,(pizzaparadicsom, császár szalonna, kolbász
karika, hagyma, paradicsom karika,
mozzarella, zöldpaprika, szalámi)
Tonhalas
1795,- ................. 1895,(pizzaparadicsom, tonhal, lilahagyma, paradicsomkarika, olivabogyó, mozzarella)
Farmer
1695,- ................. 1795,(pizzaparadicsom, kolbász, sonka, császár
szalonna,főtt tojás, bab, hagyma, mozzarella)
Big boss
1795,- ................. 1895,(pizzaparadicsom, szalámi, császár szalonna,
füstölt tarja, hagyma, füstölt csülök,
mozzarella)
Kapros
1595,- ..................1695,(fokhagymás tejföl alap, mozzarella, bacon,
lilahagyma, kapor)
Frutte di mare
1795,- ................. 1895,(pizzaparadicsom, tengergyümölcsei-mix,
mozzarella, citrom, olivabogyó)
Füstös
1695,- ................. 1795,(pizzaparadicsom, füstölt csülök, füstölt kolbász, füstölt tarja, füstölt sajt)
Görög
1795.- ................. 1895.(pizzaparadicsom, csirke, fetasajt, szárított
paradicsom, bazsalikom, mozzarella)
Lazacos
1895.- ................. 1995.(sajtkrémes alap, füstölt lazac, rukkola, mozzarella)
Corleone
1695.- ............... 1795.(sajtkrémes alap, csirke, brokkoli, kéksajt,
mozzarella)
Garnélás
1795.- ............... 1895.(pizzaparadicsom, kagylóhús, garnéla, olívabogyó, paradicsom, mozzarella)
Bolognai
1595.- ............... 1695.(bolognai ragu alap, mozzarella)
Húsimádó
1795.- ............... 1895.(pizzaparadicsom, csirke, sonka, tarja, bacon,
szalámi, mozzarella)
Parmezános
1695.- ............... 1795.(tejszínes-parmezános alap, csirke, gomba,
kukorica, reszelt parmezán, mozzarella)
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