Levesek
Csésze

Tál

850.-

1290.-

890.-

1390.-

1050.-

1590.-

1050.-

1590.-

1090.-

1690.-

1090.-

1690.-

-Jesolo-i paradicsomleves
/paradicsomleves, mozzarella kockákkal/

-Újházy tyúkhúsleves gazdagon
/igazi magyaros húsleves,
tanyasi tyúkból, cérnametélttel/

-Jókai bableves
/csülökkel, kolbásszal, tejföllel/

-Gulyás leves
/magyar specialitás az Alföld tájékáról/

-Palócleves
/zöldbabosan, tejfölösen, ahogy Petike szereti/

-Pikáns kondásleves
/csípős, savanykás, sertéshúsból, lime-al
jalapenoval, tejfölösen/

Áraink a köretek árát és az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Előételek
-Texas-i csirke szárny,
ahogy Podolák bácsi készítette (37-40 dkg )

1590.-

/fűszeres, ropogós csirke szárny, csípős szósszal/

-Padlizsánkrém, házi pitával, zöldségekkel

1990.-

/padlizsán, ahogy most már mindenki szereti/

-Rántott sajt, választható körettel,

2390.-

/tolle trappista, tartár mártással/

-Zuglói palacsinta, választható körettel

2390.-

/füstölt sajttal, sonkával töltött
rántott palacsinta tartárral/

- Rántott camembert, áfonyával,
választható körettel

2390.-

-Dióval töltött camembert, áfonyával
választható körettel

2490.-

/camembert, dióval spékelve/

-Tatár beefsteak

3790.-

/pácolt bélszín, toast kenyérrel, margarinnal/

Áraink a köretek árát és az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Saláták
-Olivás kevert saláta

1390.-

/jégsaláta, uborka, paradicsom,
olívaolajjal és balzsamecettel keverve/

-Görög saláta ”S” méretben

1990.-

/bazsalikomos, görög ízvilág,
krémes pácolt fetával/

-Cézár saláta pirított csirkével

2390.-

/jégsaláta, eredeti cézár-öntettel,
csirke kockával, pirítóssal/

-Tájfun saláta fűszeres kenyérkockával

2390.-

/kevert saláta-alap, sajttal, bacon-chips-el
sonkával, dijoni mustárban/

-Rostonsült mozzarella,
magvas kevertsalátával

2390.-

/grillezett sajt szelet, olívás kevertsalátával,
pirított magvakkal/

-Ínyenc jércesaláta

2590.-

/jégsaláta, paradicsom, ruccola, mozzarella,
ezersziget öntettel, sült jérce kockákkal/

-Tonhal saláta citrommal

2890.-

/kevert saláta-alap, tonhallal,
főtt tojással, olívabogyóval/

-Cézár saláta füstölt lazac szeletekkel

2890.-

/jégsaláta, eredeti cézár öntettel,
lazac szeletekkel, pirítóssal/

-Ínyenc bélszínsaláta
/jégsaláta, paradicsom, ruccola,
mozzarella, ezersziget öntettel, bélszín csíkokkal/

Áraink a köretek árát és az ÁFÁ-t tartalmazzák.

3390.-

Főételek
Csirke:
-Natúr csirke, választható körettel
/csirkemell roston sütve/
+sajtmártással

-Rántott csirke, választható körettel

2290.2550.2490.-

/csirkemell rántva/

-Sajttal töltött csirkemell, választható körettel

2690.-

/mozzarellával töltött rántott csirkemell/

-Vasalt csirkecomb, Zoli féle krumplival

2690.-

/pácolt-bőrös csirkecomb filé,
fűszeres tejfölben pörgetett chips burgonyával/

-Jércemell mézes chilis pácban , választható körettel

2690.-

/vaslapon sült, édes-csípős pipi/

-Rántott csirkecomb filé, amerikai káposztasalátával

2890.-

/vasárnapi kedvencünk, coleslaw-val/

-Mediterrán jércemell, választható körettel

2890.-

/roston csirkemell, paradicsom karikával
bazsalikommal, sült mozzarellával /

-Göngyölt csirke, választható körettel
/baconbe tekert csirkemell csíkok sajtmártással/

Áraink a köretek árát és az ÁFÁ-t tartalmazzák.

2890.-

Csirke:
-Csirke cordon, választható körettel

2890.-

/sajttal, sonkával töltött csirkemell/

-Szatmári göngyölt jérce, választható körettel

2990.-

/aszalt szilvával, camembert-tel töltve,
diós bundában/

-Fitness csirke, választható körettel

2990.-

/rukkolával, paradicsommal és mozzarellával
töltött roston csirkemell/

-Döbrögi töltött jérce, választható körettel

3190.-

/libamájjal, füstölt sajttal
töltött rántott csirkemell/

-Sült kacsacomb barnamártással, krokettel

4190.-

Rizottók
-Parajos rizottó

2990.-

/rizottó rizs, parmezán, paraj, fokhagyma,
fehérbor, tejszín/

-Zöldséges
/rizottó rizs, parmezán, vargánya, wok zöldség,
mozarella golyó, fehérbor, tejszín/

2990.-

-Garnélás
/rizottó rizs, parmezán, garnéla, wok zöldség,
fehérbor, tejszín/

3190.-

-Palermo
/rizottó rizs, parmezán, csirke, szárított paradicsom,
vargánya, fehérbor, tejszín/

Áraink a köretek árát és az ÁFÁ-t tartalmazzák.

3390.-

Sertés :
-Natúr sertésszelet, választható körettel

2290.-

/sertéskaraj roston/

-Rántott sertésszelet, választható körettel

2490.-

/sertéskaraj rántva/

-Bácskai rizses hús

2490.-

/rizses hús, lecsósan/

-Sertéspörkölt, galuskával

2490.-

/pörkölt sertéscombból/

-Székelykáposzta

2490.-

/vecsési káposzta sertéshússal, tejfölösen/

-Sertésborda Holstein módra,
választható körettel

2690.-

/sertéskaraj roston 2db tükörtojással/

-Polpetti

2890.-

/bolognai spagetti, rántott sertésborda/
-Cigánypecsenye,választható körettel
/roston sült fokhagymás szűzpecsenye,
kakastaréjjal/

2890.-

-Kárpáti borzaska, ahogy Mónika szerette
választható körettel

2990.-

/szűzpecsenye fokhagymás-burgonyás bundában,
tejföllel és reszelt sajttal/

Áraink a köretek árát és az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Sertés :
-Magyaros szűz, lecsós burgonyával

2990.-

/ropogósra sült szűzpecsenye,
lecsóban forgatott burgonyával/

-Tájfun szelet, friss vegyes salátával

2990.-

/rántott sertésszűz XXL-méretben,
uborka-, paradicsom és káposztasalátával/

-Lulu borda tócsnival

2990.-

/sertéskaraj, baconos-gombás raguval,
mozzarellával, fűszeres tejföllel/

-Tanyasi rántott borda, fokh.tejföllel választható körettel

3190.-

/füstölt sajttal, lilahagymával, bacon-el töltött karaj/

-Sertés borda Budapest-módra
választható körettel

3190.-

/sertés karaj roston, lecsós libamájas,
zöldborsós, gombás raguval/

-Prágai csülöktál

3190.-

/pirított, füstölt csülökkockák,
juhtúrós galuskával/

Bőségtálak(2 személyre):
-Vega-tál

5990.-

/Roston camambert, rántott gomba, rántott padlizsán,
fűszeres párolt zöldség, párolt rizs, tartár mártás/

-Tájfun-tál

6790.-

/csirke cordon, rántott sajt, cigánypecsenye,
vegyesköret, tartár mártás/

Áraink a köretek árát és az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Marha:
-Marhapörkölt, galuskával

2790.-

/alföldi specialitás/

-Kapros marhapaprikás, galuskával

2990.-

/Tejföllel készült egytálétel/

-Magyaros bélszín karikák

4190.-

/ropogós bélszínérmék, lecsós burgonyával/

-Mozzarellás bélszín-érmék ,
választható körettel

4190.-

/roston sült vesepecsenye,
grillezett mozzarella sajttal/

-Beefsteak tükörtojással választható körettel

4490.-

/200 grammos steak roston tükörtojással/

-Bélszín Budapest módra, választható körettel

4790.-

/200 grammos steak roston, lecsós libamájas,
zöldborsós, gombás raguval/

-Gourman bélszín választható körettel

5290.-

/roston bélszín libamájjal,
garnéla farokkal, sajtkéregben/

-Steak választható mártással és körettel
/zöldbors mártás, roquefort mártás,
füstölt sajtmártás/

-200gr
-400gr

Áraink a köretek árát és az ÁFÁ-t tartalmazzák.

4490.6690.-

Tészták:
-Gnocchi, spagetti, durum penne

Mozzarellával:

Parmezánnal:

1990.2190.2190.2190.2290.2390.2390.2490.-

2190.2390.2390.2390.2490.2590.2590.2690.-

2590.-

2790.-

/választható raguval/
-Arrabiata /csipős/

-Tejszínes parajos
-Kukoricás tejszínes-csirkés
-Bolognai
-Carbonara
-Fokhagymás-garnélás
-4 sajtos-csirkés
-Creme bolognese
/bolognai alap, sajtmártás, tejszín/

-Porcini

/csirke,vargánya,szárított paradicsom, tejszínesen/

-Pedro

2690.-

2890.-

/fűszeres bélszíncsík, jalapeno paprika, tejszínesen/

Víz közeli állatok:
-Hekk filé rántva, választható körettel

2590.-

/omlós tengeri halfilé rántva/

-Rántott fogasfilé,majonézes burgonyával

3390.-

/Viktória-tavi fogas rántva, burgonyasalátával/

-Illatos lazac steak, zöldséges rizzsel

3790.-

/lazac-filé roston grillezve,
zöldségekkel kevert párolt rizzsel/

-Fogasfilé csíkok rántott hagymakarikákkal,
választható körettel
/paprikás lisztben forgatva, tartár mártással/
Áraink a köretek árát és az ÁFÁ-t tartalmazzák.

3790.-

Ha csak egy köretre vágyna:
-Hasábburgonya
-Chips burgonya
-Majonézes burgonya
-Párolt rizs
-Kukoricás rizs
-Rizi-bizi
-Vegyes köret
-Krokett
-Galuska
-Bulgur
-Kukoricás Bulgur

890.890.890.890.890.890.890.890.890.890.890.-

Ínyenc köretek:
-Steak burgonya
-Grill burgonya
-Lecsós burgonya
-Zoli-féle burgonya
-Tócsni
-Zöldséges rizs
-Fűszerezett párolt zöldség
-Olívás kevertsaláta
-Amerikai káposzta saláta
-Juhtúros galuska
-Bulgur zöldségekkel
Áraink a köretek árát és az ÁFÁ-t tartalmazzák.

+200.+200.+200.+200.+200.+200.+200.+200.+200.+200.+200.-

Savanyúságok:
-Káposztasaláta
-Pepperoni paprika
-Csemege uborka
-Alma paprika
-Uborkasaláta
-Cékla
-Gyöngyhagyma
-Tejfölös uborkasaláta
-Tájfun vegyes savanyúság
-Amerikai káposztasaláta/Coleslaw/
-Jalapeno paprika „S” méretben

590.590.590.590.650.650.690.750.890.890.890.-

Édes kísértések
-Palacsinta:
-ízes
-kakaós
-fahéjas
-túrós
-áfonyás
-nutellás
-nutellás-banános
-túró-rudis /nutellás-túrós/

590.-/2db
590.-/2db
590.-/2db
650.-/2db
650.-/2db
690.-/2db
850.-/2db
850.-/2db

Extra feltét: vanília öntet, csokoládé öntet

350.-/adag

-Gesztenyepüré
-Meggyes somlói galuska
-Madártej, a nagymama receptje alapján

1190.1190.1190.-

/laktózmentes tejből is kérhető/

-Kemencében sült mákosguba vanília sodóval
-Túrógombóc, ahogy Mi szeretjük
-Túrógombóc erdei gyümölcsraguval
Áraink a köretek árát és az ÁFÁ-t tartalmazzák.

1290.1290.1390.-

Pizzák
-1, Margarita

*

2190.-

/pizzaszósz alap, friss paradicsom, mozzarella/

-2, Napoletana *

2190.-

/pizzaszósz alap, fokhagyma, mozzarella/
-3,

Funghi *

2290.-

/pizzaszósz alap, gomba, mozzarella/

-4, Szalámis *

2290.-

/pizzaszósz alap, szalámi, mozzarella/
-5,

Prosciutto *

2290.-

/pizzaszósz alap, sonka, mozzarella/

-6, Kukorica Jancsi *

2390.-

/pizzaszósz alap, sonka, kukorica, mozzarella/

-7, Tutto bello *

2390.-

/pizzaszósz alap, sonka, gomba, mozzarella/

-8, Baconos *

2390.-

/pizzaszósz alap, bacon, mozzarella/

-9, Quattro formaggi *

2490.-

/pizzaszósz alap, mozzarella,
füstölt sajt, trappista, camambert/

-10, Hawaii

*

2490.-

/pizzaszósz alap, sonka, kukorica,
ananász, mozzarella/

-11, Pepperoni *

2490.-

/pizzaszósz alap, szalámi, pepperoni,
fokhagyma, mozzarella/

-12, Son-Go-Ku *

2490.-

/pizzaszósz alap, sonka, gomba,
kukorica, mozzarella/

-13, Popey*

2490.-

/fokhagymás tejfölös alap, paraj,
gomba, bacon, mozzarella/
* Minden kedden 1990.-Ft os akciós áron kapható.

Pizzák
-14, Kívánság pizza

2490.-

/mozzarella, plusz három választható normál feltét/

-15, Róma

2590.-

/csípős tejfölös alap, bacon, szalámi
főtt tojás, mozzarella/

-16, Ungarise

2590.-

/pizzaszósz alap, kolbász, bacon,
hegyes erős, lilahagyma, mozzarella/

-17, Diablo

2590.-

/pizzaszósz alap, szalámi, sonka, kolbász,
hegyes erős, mozzarella/

-18, Aglio che cippola

2590.-

/fokhagymás tejfölös alap,
sonka, kolbász, lilahagyma, mozzarella/

-19, Tájfun pizza

2590.-

/fokhagymás tejfölös alap, csirke,
lilahagyma, mozzarella/

-20, Don Corleone

2590.-

/fokhagymás tejfölös alap, bacon,
sonka, olívabogyó, füstölt sajt, mozzarella/

-21, Fiorentina

2590.-

/roquefortos alap, bacon, sonka,
szalámi, lilahagyma, mozzarella/

-22, Lamborghini

2590.-

/erős pistás pizzaszósz alap, szalámi,
hegyes erős, pepperoni, kukorica, mozzarella/

-23, Tonno

2590.-

/pizzaszósz alap, tonhal,
lilahagyma, mozzarella/

* Minden kedden 1990.-Ft os akciós áron kapható.

Pizzák
-24, Tornádó

2590.-

/pizzaszósz alap, főtt tojás, szalámi, olívabogyó,
füstölt sajt, mozzarella/

-25, Bolognai

2590.-

/bolognai alap, mozzarella/

-26, Nimfomán

2590.-

/pizzaszósz alap, sok-sok kolbász,
2db tükörtojás, füstölt sajt, mozzarella/

-27, Napoli

2590.-

/argentin tejfölös alap, sonka, gomba,
póréhagyma, hegyes erős, mozzarella/

-28, Joe bácsi kedvence

2590.-

/tejfölös alap, sonka, kukorica,
póréhagyma, mozzarella/

-29, Ragyogás

2690.-

/pizzaszósz alap, friss paradicsom, bacon
hegyes erős, póréhagyma, mozzarella/

-30, Vega

2690.-

/pizzaszósz alap, feta sajt, olívabogyó,
szárított paradicsom, kukorica, mozzarella/

-31, Jalapeno

2690.-

/pizzaszósz alap, bacon, paradicsom
jalapeno paprika, mozzarella/

-32, Decameron

2690.-

/pizzaszósz alap, füstölt tarja, bacon
csemege uborka, lilahagyma, olívabogyó, mozzarella/

-33, Mexicano

2690.-

/csípős pizzaszósz alap, kukorica , vörösbab, pepperóni,
hegyes erős, lilahagyma, füstölt tarja, mozzarella/

-34, Ruccolás
/pizzaszósz alap, csirke, ruccola,
feta sajt, mozzarella/
* Minden kedden 1990.-Ft os akciós áron kapható.

2690.-

Pizzák
-35, Pitty-putty

2690.-

/pizzaszósz alap, csirkemell, kukorica,
szalámi, füstölt sajt, mozzarella/

-36, Stefano

2690.-

/pizzaszósz alap, sonka, gomba, kolbász
kukorica, vöröshagyma, mozzarella/

-37, Zeitt

2690.-

/argentin tejfölös alap, sonka, szalámi,
kolbász, csülök, póréhagyma, mozzarella/

-38, Pazzini

2690.-

/tejszínes-parmezános alap, csirkemell,
kukorica, szalámi, mozzarella/

-39, Contadina

2790.-

/fokhagymás tejfölös alap,kolbász, vöröshagyma,
bacon, főtt tojás, zöld erős parpika, mozzarella/

-40, Húsimádó

2790.-

/pizzaszósz alap, csirke, kolbász, sonka,
szalámi, bacon, füstöltsajt, mozzarella/

-41, Dr. Haus

2790.-

/pizzaszósz alap, sonka, csirke, csülök
kukorica, lilahagyma mozzarella/

-42, Frutti di mare

2790.-

/pizzaszósz alap, tenger gyümölcse keverék,
mozzarella/

-43, Barca

2890.-

/fokhagymás tejfölös alap, csirkemell,
bacon, tarja, szalámi, mozzarella/

-44, Mr Noel

2890.-

/bolognai alap, bacon, kukorica,
jalapeno paprika, mozzarella/

-45, Sztroganoff
/mustáros-tejfölös alap, bélszín csíkok, gomba,
csemege uborka, vöröshagyma, mozzarella/
* Minden kedden 1990.-Ft os akciós áron kapható.

3290.-

-Plusz feltét

300.-

/sonka, kolbász, szalámi, gomba, főtt tojás,
tükör tojás, paradicsom, mozzarella,
olívabogyó, kukorica, ananász, bacon, vörösbab,
vöröshagyma, póréhagyma, lilahagyma, füstölt tarja,
pepperoni, hegyes erős paprika, pirított magvak/

-Extra feltét

500.-

/csirke, garnéla, tonhal, feta sajt, jalapeno paprika,
camembert, tenger gyümölcsei, füstölt sajt, ruccola,
szárított paradicsom, füstölt lazac,
füstölt csülök, parmezán/

-Prémium feltét

1000.-

/bélszín csíkok/

ÁLLANDÓ AKCIÓINK!!!!!!
HÉTFŐ és KEDD
POOL ÉS SNOOKER ASZTAL KEDVEZMÉNY
CSAPOLT SŐR, PIZZA AKCIÓ

PÉNTEK-SZOMBAT-VASÁRNAP
KOKTÉL AKCIÓ
Ételeink allergén összetevőivel kapcsolatban
kérje felszolgálóink segítségét.
A gyümölcsből, diófélékből készült ételek nyomokban magot, héjat
tartalmazhatnak. Az ebből eredő esetleges károkért az éttermünk felelősséget
nem vállal.
Születésnapok, találkozók rendezését vállaljuk,akár
A’la Carte, akár svédasztalos lebonyolítással.
További információkért keresse az üzletvezetőt.

Ételeink ketté tálalása esetén
/pizza kivételével/, 2 fél adagot számolunk fel.
Fél adag étel ára a teljes ár 70%-a.
Csomagolás esetén 150 Ft/doboz,
csomagolási díjat számolunk fel.
Konyha főnök: Gyaraki Imre
Étteremvezető: Zeke Csaba

