Kedves Vendégünk!
Tisztelettel köszöntjük e házban, és reméljük, hogy jól fogja érezni magát.
Kívánjuk, hogy kínálatunk szerencsésen találkozzék az Ön ízlésével,
hogy kellemes nedűkkel oltsa szomját, s ízletes étkekkel csillapítsa éhségét!
Ha így történik és kellemes benyomásokkal távozik,
kérjük, vigye jó hírünket és térjen be hozzánk legközelebb is, ha erre jár!

Lieber Gast,
sei willkommen in diesem Hause,
verweile hier bei gutem Schmause!
Der Durst ist auch so eine Plage,
Es ist ja keine große Frage,
Das Bier vom Fass und Wein vom Keller
Bereichern –deinen Essenteller
Zu guter Letzt soll Dich ein Wunsch begleiten
Dir dieses Haus voll Freud bereiten.

Hankó Zoltán
ügyvezető
Geschäftsführer

Horváth Norbert
konyhafőnök
Küchenchef

A fél adag ételekért a teljes ár 70%-át számítjuk fel.
A megmaradt étel elcsomagolására lehetőség van, ennek költsége 100,- Ft/doboz.

STREETFOOD ÉTELEK
Dürümök

Tonhalas, mexikói, csirkés

Kézműves burgerek
Marhaburger burgonyachipsszel
(házi készítésű marhahúspogácsa, saláta, paradicsom, uborka, pirított bacon, majonézes káposzta saláta)

Hamburger (aus Rindfleisch) mit Kartoffelnchips und Salat

Csirkeburger édesburgonya hasábbal
(pankó morzsában sült csirkemell, bacon, saláta, paradicsom, uborka,
dupla chaddar sajt, házi szósz)

Hamburger (aus Hühnerbrust) mit Süßkartoffeln Pommes und Salat

Gyros burger hasábburgonyával
(gyros csirkehús, saláta, paradicsom, uborka, dupla chaddar sajt, házi szósz)

Fűszeres panko morzsában sült ropogós csirkerögök krokettel
és édes chilis mártogatós
Gebratene hühnerbrust im gewürzten Panco mit Krokettenes und Süßchili Sosse

Levesek
Suppen
Húsleves házi májgombóccal gazdagon
Fleischsuppe mit hausgemachten Leberknödel

Tárkonyos citromos szarvas raguleves
Wildragoutsuppe mit Estragon

Rókagomba leves
Pfifferlingsuppe

Nyírségi gombócleves
Knödelsuppe nach Nyírség Art

Vargánya krémleves sonkachipsszel és házi grissinivel
Champignoncremesuppe mit Schinkenchips

Marhagulyás leves
Gulasch Suppe

Ínyenceknek ajánljuk
Empfehlenswert für Feinschmecker
Pankó morzsában sült fogasfilé édesburgonya hasábbal
és fehérboros-kakukkfüves párolt zöldséggel
Gebratenes Zahnfilet in Pankó-Krümeln mit Süßkartoffelschale
und gedämpftem Gemüse mit Weißwein und Thymian

Hízott libamájjal, almával és sajttal töltött rántott pulykamell krokettel
Panierte Putenbrust mit Gänseleber und Käse gefüllt, mit Kroketten

Konfitált szűzpecsenye szalonnás, hagymás, rókagombás raguval és tócsnival
Schweinerippe vom Rost mit Pfifferling Ragout und Kartoffeln Pogatschen

Vörösbarátok kedvence hagymás nudlival
Roter Liebling mit Zwiebelnudeln

Burgundi marhapofa krokettel
Burgunder Rinderschnabel mit Kroketten

Hazai ízek kedvelőinek ajánljuk
Empfohlen für Liebhaber einheimischer Aromen
Vörösboros szarvas pörkölt házi galuskával
Hirschgulasch mit hausgemachten Nockerln

Velőraguval és sajttal töltött borda rántva, steakburgonya
Gebratene Schweinrippe mit Hirn und Käse gefüllt, mit Pommes Frites

Cigánypecsenye (tarjából) fűszeres steakburgonyával és savanyúsággal
Zigeunerbraten mit Kartoffeln und Salat

Csülkös pacalpörkölt házi vitaminsalátával és kenyérrel
Haxeneintopf mit hausgemachtem Vitaminsalat und Brot

Egészben sült mustáros-csontos sertéskaraj
lyoni hagymával petrezselymes burgonyával
Ganzes gebratenes Schweinefleisch mit Senf und Knochen
mit Lyonerzwiebeln und Kartoffeln mit Petersilie

Borzas csirkemell rizi-bizivel
Hähnchenbrust im Kartoffelpelz

Családoknak ajánljuk
Empfohlen für Familien
Mickey Egér kedvence (kis adag rántott szelet hasábburgonyával, ketchuppal)
Mickey Maus Teller (Kleine Schnitzel mit Pommes Frites und Ketchup)

Micimackó kedvence
(kis adag cordon bleu (pulykamellből), hasábburgonyával)
Die Lieblingsspeise von „Micimackó”
(Kleine Cordon Bleu (aus Putenbrust), mit Pommes Frites)

Shrek vacsorája
(kis adag rántott sajt hasábburgonyával)
Abendessen von Shrek
(Kleine Portion gebackene Käse mit Pommes Frites)

Elza vacsorája
(kis adag rántott csirkemell párolt rizzsel)
Abendessen von Elza
(Kleine Portion gebackene Hühnerbrust mit Reis)

Bolognai spagetti
Spagetti Bolognese

Kímélő ajánlatok
Sanfte Angebote
Rántott camambert karamellizált barackkal, áfonyával és krokett
Gebratener Camambert mit mariniert Birnen und Reis mit Rosinen

Roston sült csirkemell spenótos gnocchival
Hühnerbrust vom Rost mit Gnocchi und Spinat

Gyros tál
Gyros

Rántott harcsafilé petrezselymes burgonyával és friss salátával
Gebratenes Welsfilet mit Mayonnaisekartoffeln

Roston sült csirkemell fehérboros-kakukkfüves párolt zöldséggel
és snidling mártással
Gegrillte Hähnchenbrust mit Rote-Bete-Apfelsalat

Köretek
Beilagen
Párolt rizs
Reis

Hasábburgonya
Pommes Frittes

Steak burgonya
Steak Kartoffeln

Burgonya krokett
Kartoffelnkroketten

Grill zöldség
Gegrillte Gemüse

Édesburgonya hasáb
Süßkartoffeln Pommes

Saláták
Salate

Kis vegyes saláta (paradicsom, uborka, káposzta)
Eine kleine Portion: gemischter Salat (Tomaten, Gurben, Kräuter)

Paradicsom saláta
Tomatensalat

Uborka saláta
Gurkensalat

Káposzta saláta
Krautsalat

Házi vegyes savanyúság
Hausgemachtes gemischtes Gemüse mit Essig

Desszertek
Desserts
Almás bundás (fahéjas) vanília öntettel
Apfelpelz mit Vanillesauce und Zimtzucker

Rétes duó vanília fagyival (almás és túrós rétes)
Strudel-Duo mit Vanilleeis (Apfel-Quark Strudel)

Mákos palacsinta vaníliaöntettel
Palatschinken mit Mohn gefüllt und mit Vaniliesoße

Gesztenyepüré csokoládé öntettel
Kastanienreis mit Schoko-sosse

Vaníliafagylalt forrómálnával
Vanilleeis mit heisse Himbeerensosse

Tálak
Platte
Sokoró tál
(rántott pulykamell, baconos krémsajttal töltött borda, roston sült csirkemell gazdagon,
roston borda füstölt tarjával és sajttal sütve, rántott sajt, hasábburgonyával és rizzsel)
„Sokoro” Platte
(Panierte Putenbrust; panierte Putenbrust mit Schafkäse und Dill gefüllt; Hühnerbrust von
Rost mit Gemischte Ragout; Schweinerippe mit geräuchertem Kamm und Käse gebraten;
panierte Käse; Pommes Frites und Reis)

Húsimádó tál
(Bicskás pecsenye, Cordon Bleu, Óvári borda, rántott csirkemell, roston csirkemell
paradicsommal, bazsalikommal és mozzarellával sütve, steakburgonya és párolt rizs)
„Fleisch-Liebhaber” Platte
(Gebackene Schweinerippe mit hausgemachte Wurst, Speck, Käse und stark Paprika gefüllt;
Cordon Bleu; Schweinerippe vom Rost mit Pilz, Schinken und Käse überbacken; Gebratene
Hühnerbrust; Hühnerbrust vom Rost mit Tomaten, Basalikum und Mozzarella überbacken;
Steakkartoffeln und Reis)

Kedvencek tál
(fűszeres gombakrémmel töltött pulykamell rántva, cigánypecsenye, roston borda
velőraguval és sajttal sütve, harcsafilé pankó morzsában sütve, rántott karfiol,
steakburgonya, párolt rizs, grill zöldség)
„Favoriten” Platte
(Gebackene Putenbrust mit Pilzcreme gefüllt, Zigeuner Braten, Schweinrippe vom Rost mit
Hirnragut und Käse überbacken, Panierte Blumkohle, Welsfilet im Pankó gebacken, Reis,
Steakkartoffeln, Gemüse)

