
ÉTLAP 

Levesek 

 

Húsleves cérnametélttel 330 

Májgombócleves 440 

Tejfölös gombaleves 440 

Tejfölös burgonyaleves  330 

Hideg gyümölcsleves  440 

Brokkolikrém leves 440 

Gombakrém leves  440 

Bableves 330 

Tárkonyos pulykaragu leves  590 

Pacalleves  590 

Húsleves gazdagon 

főtt hússal és zöldségekkel 

550 

Fokhagymakrémleves 440 

Borjúraguleves 650 
 

 

Magyaros készételek 

 

Babgulyás  850 

Bográcsgulyás 900 

Sertéspörkölt 990 

Marhapörkölt  1180 

Pacalpörkölt 990 

Zúzapörkölt  990 

Kakashere pörkölt 

csirkemájjal és gombával  

1350 

Szarvaspörkölt  1300 

Csülökpörkölt  990 

Velős pacalpörkölt csülökkel  990 

 



Borjúpaprikás 1500 

Szarvasgulyás 990 
 

 

Vegetáriánus ételek 

 

Rántott gombafejek 

tartármártással  

700 

Rántott sajt tartármártással  800 

Rántott Camembert 

áfonyával  

900 

Spenótfőzelék 500 

Rántott brokkoli 

tartármártással 

700 

Zöldborsófőzelék 500 

Sült zöldségnyárs 

sajtmártással 

1000 

 

 

 

Frissensültek (sertés) 

 

Rántott szelet  980 

Párizsi szelet  980 

Natúr szelet tükörtojással  1100 

Cigánypecsenye 1200 

Sonkával, sajttal töltött tekercs rántva  1200 

Sonkával, gombával töltött tekercs 

(párizsi panírban) 

1200 

Velővel töltött borda rántva 1200 

Hegyháti rántott borda 

(csirkemájjal töltve) 

1300 

Brassói aprópecsenye 1300 

Csülök pékné-módra  1500 

Rablóhús 

(szalonna, hagyma, paprika) 

1300 

 



Kisbojtár kedvence 

(túróval, sonkával, gombával töltve, 

rántva) 

1200 

Belga gombásszelet 

(tejfölös gombás) 

1200 

Milánói borda 

(milánói spagetti, rántott szelet) 

1300 

Bánfi borda 

(natúr szelet, pirított velő, tükörtojás) 

1300 

Magyaróvári 

(natúr szelet, sonka, gomba, sajt) 

1300 

Borzaska 

(fűszeres burgonyás panírban sütve) 

1300 

Brokkolival és füstölt sajttal töltött borda 

rántva 

1300 

Velőrózsa rántva tartármártással 990 

Spenótos túróval töltött borda 

szezámmagos bundában 

1300 

Bocskai pecsenye 

fűszeres 

apróhús,kolbász,gomba,lecsó,steak 

burgonya 

1500 

Sajtos-tejfölös karaj 1300 

Dombói borda 

bacon,gomba,hagyma,sajt-töltve,rántva 

1300 

Barátok eledele 

natúr szelet,gombás-csirkemájas ragu 

tükörtojás 

1300 

Lecsós szűzérmék 1500 

Szűzérmék piritott 

gombával,tükörtojással 

1500 

Rafinált szűzpecsenye 

mustáros,szójaszószós áfonyamártásban 

1600 

Rozmaringos tarja mustáros mártással 1500 

Grillezett tarja,cukkinivel,gombával 1500 

Fűszeres tarja pfefferónival 

grillezve,borsos tejföllel 

1500 



Fokhagymás tarja tojásos lecsóval 1500 

Grillezett tarja fűszervajjal 1500 

Bőség tál 

natúr szelet piritott velővel,gombával,sült 

virslivel,tükörtojással 

1500 

Tűznyelő 

rizses lecsóval és hegyes-erős paprikával 

töltve rántva 

1400 

Fatányéros 

csirkemell-,hátszin-,tarja-roston,piritott 

burgonyával,tükörtojással,savanyusággal 

2800 

 

 

Frissensültek (szárnyas) 

 

Rántott pulykamell 1100 

Rántott csirkemell 1100 

Roston pulykamell 1100 

Roston csirkemell 1100 

Cordon Blue pulykamellből 1300 

Fűszeres camemberttel töltött pulykamell rántva 1400 

Hannoveri pulykamell chilis morzsában 

(fűszeres túróval, sonkával töltve) 

1400 

Kijevi csirkemell 

(sajt, vaj, fokhagyma, töltve, rántva) 

1400 

Csirkemell roston sajtmártással 1500 

Csirkemáj rántva 1100 

Egzotikus csirkeragu 

(gomba, kukorica, kapor, tejszín csirkemell 

csíkokkal) 

1300 

Hawaii csirkemell 

(natúr hús, sonka, ananász, sajt) 

1400 

Mexikói csirkemell  

(natúr hús, kukorica, bab, ketchup, chili) 

1300 

Libamáj rántva  

pecsenye 

1800 

 



Libamáj lyoni-módra  

pecsenye 

1800 

Gyros pulyka tálon  

(fűszeres pulykamell csíkok salátával) 

1400 

Pulykanyárs zöldségekkel  

(cukkini, hagyma, paprika, paradicsom) 

1400 

Camemberttel és aszalt szilvával töltött pulykamell 

baconba tekerve 

1400 

Mozzarellás paradicsomos csirkemell  1300 

Szezámmagos csípős csirkefalatok  1300 

Pulykamell almával, dióval, camembert sajttal 

töltve, rántva 

1400 

Olivás-citromos csirkemell  

(natúr fűszeres hús olajbogyóval, citrommal és 

mézzel) 

1300 

Kaliforniai pulykamell  

(sajttal, kukoricával, paprikával töltve, rántva) 

1400 

Hagymás csirkemáj  1100 

Marosszéki töltött pulykamell 

sonka,füstölt sajt,csem.ubi.,kapor-töltve,rántva 

1400 

Szállási pulykamell 

fűszeres csirkezuzával töltve,baconba 

tekerve,kapros tejszinnel 

1600 

Zöldséges csirkeragu kabátban 

hús,gomba,kukorica-palacsintába töltve,tejföl,sajt 

rásütve 

1400 

Csirkemell görögösen 

fetasajttal,olivabogyóval töltve,rántva 

1300 

Csirkemell brokkolis sajtmártással 1500 

Csirkemell athéni módra 

fokhagymás paradicsommal töltve,fetasajt rásütve 

1300 

Zöldfűszerben sült csirkemell gombaágyon 

oregánó,rozmaring,petr.zöld,gomba,fehérbor,tejszin 

1300 

Chick-Stick fokhagymás mártogatóval 

ropogós csirkepálcikák 

1500 

Gyömbéres,almás csirkefalatok tejszínes mézes 

mártásban 

1300 



Sült kacsacomb párosan párolt káposztával 1900 

Vasalt csirkemell gyümölcsökkel áfonya ágyon 1300 
 

 

Frissensültek (marha) 

 

Hagymás rostélyos  

(hátszín, lyoni hagyma) 

1700 

Bélszín vadász módra  

(gomba, csirkemáj, barna 

mártás) 

2500 

Bélszín Budapest módra  

(gomba, zöldborsó, csirkemáj, 

pörköltalap) 

2500 

Bélszín Udvarmester módra  

(fűszeres vajjal) 

2300 

Hátszínszelet Stroganof 

módra  

(gomba, csirkemáj, savanyú 

uborka, pörkölt alap) 

2000 

Hátszínszelet tejszínes 

gombamártással  

1900 

Tatár beefsteak  1900 

Csipős bélszin borsos tejföllel 2300 

Bélszin piritott 

gombával,tükörtojással 

2300 

Rántott bélszin tükörtojással 2300 

Hátszin zöldbors mártással 1900 

Hátszin magyarosan 

lecsó,kakastaréj 

1900 

Hátszin vörösboros 

barnamártással 

1900 

 

 

 

Frissensültek (hal) 

 

Fogasfilé mandulás 

bundában  

1500  



Fogasfilé tejszínes 

gombamártással  

1700 

Süllőszeletek rántva  1400 

Süllőszeletek Molnárné 

módra  

(citrom, petrezselyemzöld, 

forró vaj) 

1600 

Tengeri halfilé gombával és 

füstölt sajttal  

(natúr hal, gomba, sajt 

ráolvasztva) 

1400 

Tócsni bundás halfalatok 

tengeri halfiléből  

(burgonyás panír) 

1400 

Ízelítő tengeri halfiléből  

(1/3 paprikás lisztbe mártva, 

1/3 párizsi panír, 1/3 rántva) 

1500 

Harcsapaprikás 1700 

Tintahalkarika Orly módra 1500 

Pontyhalászlé 

2 db halszelet 

900 

Pontyhalászlé tésztával 1100 

Pontyszeletek rántva 1100 

Pontyszeletek roston 1100 
 

 

Tálak ( 2 személyre) 

 

Csendestál 

(sonkás-sajtos tekercs, 

sonkás-gombás tekercs, 

pulykanyárs, cigánypecsenye, 

vegyes köret) 

3100 

Favágótál 

(cigánypecsenye, rablóhús, 

csirkemáj, debreceni, steak 

burgonya) 

3100 

Hegyhátitál 

(csülök pékné módra, 

3400 

 



hegyháti rántott borda, 

kisbojtár kedvence, vegyes 

köret) 

SÉFTÁL 4 személyre 8200 

DOMBÓI TÁL 4 személyre 6700 

GAZDATÁL 4 személyre 7200 

GRILL-TÁL 4 személyre 6900 
 

 

Saláták 

 

Kertész  

(Fejes saláta, paradicsom, uborka, paprika, joghurtos öntet, 

sajt) 

700 

Kaliforniai saláta 

(Fejes saláta, paradicsom, uborka, kukorica, sonka, 

joghurtos öntet, sajt) 

800 

Mexikói saláta 

(Fejes saláta, paradicsom, uborka, hagyma, bab, kukorica, 

sonka, francia öntet, sajt) 

800 

Magyaros saláta 

(Fejes saláta, paradicsom, vegyes vágott, hagyma, kukorica, 

fokhagymás öntet, sajt) 

700 

Gombás saláta 

(Fejes saláta, paradicsom, hagyma, gomba, fokhagymás 

öntet, sajt) 

700 

Görögsaláta 

(Uborka, paradicsom, hagyma, olajbogyó, fetasajt, 

citromos-olívás öntet) 

800 

Csirkés  

(Kertész alap, joghurtos öntet, pirított csirkemell) 

1100 

Atlantic  

(Kertész alap, citromos-olívás öntet, pirított halfilé) 

1100 

Paradicsom-mozzarella tál  

(Paradicsom, mozzarella, bazsalikom, citromos-olívás öntet) 

900 

Kukoricasaláta  

(Kukorica, hagyma, paprika, tartár) 

700 

 



Gazdag tésztasaláta 

spagetti,uborka,hagyma,fej.saláta,paradicsom,kapros-

tejfölös öntet 

800 

Húsos görögös saláta 

uborka,paradicsom,hagyma,olivabogyó,csirkemell,joghurtos 

öntet,fetasajt 

1100 

Tzatziki 500 
 

 

Köretek 

 

Hasábburgonya  350 

Rizs 280 

Galuska 280 

Sós burgonya  280 

Krokett  400 

Rizi-bizi 350 

Steak burgonya  400 

Párolt zöldség  400 

Petrezselymes burgonya  300 

Majonézes burgonyasaláta  400 

Pirított burgonya  350 

kapros-túrós galuska 400 

gombás rizs 350 

röszti burgonya 350 

Burgonyapüré 400 

Joghurtos fokhagymás tészta, 

hidegen 

300 

Grillezett zöldségek 

cukkini, 

gomba,hagyma,paprika 

500 

Vegyesköret 

hasábburgonya,rizs 

350 

 

 

 



Savanyúságok 

 

Csemege uborka  300 

almapaprika 300 

Vegyes vágott  350 

Uborkasaláta  350 

Káposztasaláta  350 

Tartármártás  200 

Ketchup, mustár, majonéz  100 

paradicsomsaláta 350 

Fejes saláta 350 
 

 

 

Tészták 

 

Bolognai spagetti  900 

Milánói spagetti  900 

Túrós csusza tepertővel  900 

Spagetti tenger gyümölcseivel 1400 

 

Desszertek 

 

Palacsinta  

(ízes, túrós, kakaós, 2 db / adag) 

300 

Gesztenyepüré  400 

Epres álom  

(Eper-ananász befőtt, eperszirup, 

tejszínhab, csokiöntet) 

600 

Egzotikus gyümölcssaláta  

(Befőtt, eperszirup, tejszínhab, 

csokiöntet) 

600 

Gundel palacsinta 600 

Mogyorókrémes palacsinta 300 

 

 



Marlenka 400 

Somlói galuska 500 

Marcipános Galuska 600 

Marlenka 

diós vagy kakaós 

400 

Marlenka madártej 

fagylalttal,eperöntettel,tejszínhabbal 

700 

 

 

Fagylaltkelyhek 

 

Banán hajó  

(Banán, vanília fagylalt, 

tejszínhab, csokiöntet) 

700 

Jeges mámor  

(Eper fagylalt, egzotikus 

gyümölcs, garrone cherry, 

tejszínhab) 

900 

Csokkó  

(Csoki fagylalt (3 gombóc), 

tejszínhab, csokiöntet ) 

700 

Geszti  

(Gesztenye, vanília fagyi, 

tejszínhab, csokiöntet) 

800 

Fagylaltkehely (3 gombóc)  

(Vanília, csokoládé, eper) 

540 

Tejszínhab  100 

Öntet  100 

Fagylalt (1 gombóc)  180 
 

 

 

Extra palacsinták 

 

Áfonyás csokiöntettel, 

tejszínhabbal  

700 

Túrós-ananászos 

eperöntettel, tejszínhabbal  

700 

 



Banános, vanília fagylalttal, 

csokiöntettel  

700 

Vanília fagyival töltött, 

áfonyával, tejszínhabbal 

700 

 

 

Pizzák 

 

Margarita  

(Pizzaszósz, paradicsom 

szeletek, sajt) 

700 

Gombás  

(Pizzaszósz, gomba, sajt) 

700 

Sonkás  

(Pizzaszósz, sonka, sajt 

800 

Dupla sajt  

(Pizzaszósz, dupla sajt) 

800 

Klasszikus  

(Pizzaszósz, sonka, gomba, 

sajt) 

800 

4 évszak  

(Pizzaszósz, sonka, gomba, 

kukorica, paprikás szalámi, 

sajt) 

800 

Kaliforniai  

(Pizzaszósz, sonka, kukorica, 

sajt) 

800 

Bolognai  

(Pizzaszósz, bolognai ragu, 

sajt) 

800 

Magyaros 

(Pizzaszósz, paprikás szalámi, 

hagyma, sajt) 

800 

Vega  

(Pizzaszósz, gomba, kukorica, 

vörös bab, sajt) 

800 

Bahama  

(Pizzaszósz, gomba, kukorica, 

ananász, mozarella) 

900 

 



Brokkó  

(Pizzaszósz, brokkoli, bacon, 

sajt) 

800 

Mexikói  

(Pizzaszósz, sonka, kukorica, 

bab, hagyma, sajt) 

800 

Ho-ho-ho  

(Pizzaszósz, szardínia, 

hagyma, kukorica, sajt) 

900 

Hawai  

(Pizzaszósz, sonka, ananász, 

sajt) 

850 

Böllér  

(Pizzaszósz, sonka, paprikás 

szalámi, sajt, bacon) 

900 

3 sajtos  

(Pizzaszósz, lapkasajt, 

trappista sajt, füstölt sajt) 

900 

Korfu  

(Pizzaszósz, sonka, feta sajt, 

hagyma, paradicsom szeletek, 

olívabogyó, sajt) 

900 

Bacon  

(Pizzaszósz, fokhagyma, 

tejföl, füstölt sajt, bacon) 

900 

Betyár  

(Pizzaszósz, csülök, tejföl, 

hagyma, füstölt sajt) 

900 

Csendes  

(Tejfölös-mustáros alap, 

csirkemell, savanyú uborka, 

hagyma, kukorica, mozarella) 

900 

Aphrodite  

(Fokhagymás � tejfölös alap, 

csirkemell, feta sajt, hagyma, 

paradicsom, sajt) 

950 

Bugaci  

Pizzaszósz, csirkemáj, 

zöldborsó, zöldpaprika, sajt 

900 

Elbándi  

(Fokhagymás-tejfölös alap, 

950 



paprikás szalámi, sonka, 

hagyma, kukorica, 

paradicsom szeletek, sajt) 

Gedeon bácsi  

(Pizzaszósz, fűszeres marha 

hús, pepperoni, sajt) 

950 

Favágók kedvére  

(Pizzaszósz, erős Pista, 

kolbász, virsli, hagyma, sajt) 

900 

Torokszorító 

(Pizzaszósz, paprikás szalámi, 

erős Pista, hagyma, 

pepperoni, sajt, kolbász) 

900 

Dolly  

(Tejfölös alap, sonka, túró, 

zöld paprika, sajt) 

900 

Piedone  

(Pizzaszósz, kolbász, bab, 

kukorica, hagyma, sajt, 

bacon) 

900 

Tokio  

(Tejfölös alap, sonka, 

brokkoli, sajt, tükörtojás) 

900 

Tanyasi  

(Pizzaszósz, kolbász, zöld 

paprika, hagyma, füstölt sajt, 

paradicsom) 

900 

Velence  

(Tejfölös alap, csirkemell, sajt) 

900 

Inkognitó (félbehajtva)  

(Pizzaszósz, sonka, gomba, 

kukorica, sajt) 

800 

Pikáns  

(Mustáros alap, csirkemell, 

savanyú uborka, hagyma, 

sajt) 

900 

Torinói  

(Pizzaszósz, sonka, kukorica, 

brokkoli, sajt) 

900 



Kínai  

(Pizzaszósz, csirkemell, 

gomba, ananász, sajt) 

900 

Az ördög szeme  

(Pizzaszósz, erős Pista, sajt, 

paprikás szalámi, 2 db 

tükörtojás) 

900 

Harmados  

(Tejfölös alap, 1/3 

paradicsom, mozarella, 1/3 

sonka, sajt, 1/3 kolbász, 

füstölt sajt) 

950 

Palermo  

(Pizzaszósz, csirkemell, 

kukorica, paradicsom 

szeletek, mozarella) 

950 

Firenze  

(Tejfölös alap, csirkemell, 

hagyma, mozarella) 

950 

Etna  

(Pizzaszósz, fokhagyma, 

csirkemell, gomba, pepperoni, 

olívabogyó, sajt) 

950 

Vénus  

(Kapros-tejfölös alap, 

csirkemell, kukorica, hagyma, 

füstölt sajt) 

950 

Csibész  

(Pizzaszósz, kolbász, hagyma, 

pepperoni, sajt, tejföl a kész 

pizza tetejére) 

900 

Kijevi  

(Pizzaszósz, fokhagyma, 

csirkemell, petrezselyemzöld, 

tejföl, sajt) 

900 

Kotkoda  

(Fokhagymás-tejfölös alap, 

csirkemell, kukorica, 

mozarella) 

950 

Tengeri herkenytű  

(Pizzaszósz, tenger 

gyümölcsei, olívabogyó, sajt) 

950 



Kukori  

(Csípős szósz, csirkemell, 

kukorica, füstölt sajt, bacon) 

950 

Négyes fogat  

(- Kaliforniai: sonka, kukorica, 

sajt - Klasszikus: sonka, 

gomba, sajt - Magyaros: 

paprikás szalámi, 

950 

Egy a kettőben (dupla 

tésztában egy töltelék)  

(Pizzaszósz, sonka, kukorica, 

hagyma, sajt) 

950 

A válogatós  

(Válogathat a rendelkezésre 

álló alapanyagokból 5 

feltétig) 

1000 

Pizzakenyér 500 

PACALOS 

félbehajtva,csípős alap, pacal 

pörkölt,sajt 

1000 

CSÜLÖKPÖRIS 

félbehajtva,csípős alap,csülök 

pörkölt,pfefferóni,sajt 

1000 

ZÚZÁS 

félbehajtva,csipős alap,zúza 

pörkölt,sajt 

1000 

KAKASTÖKÖS 

félbehajtva,csípős 

alap,kakstöke pörkölt,sajt 

1100 

CSÜLKÖS-BABOS 

csípős 

alap,csülökpörkölt,bab,sajt 

1000 

TEJFÖLÖS-CSIRKÉS 

tejfölös 

alap,csirkemell,hagyma,zöld 

paprika,sajt 

1000 

GIGANTIC 45cm-es családi 

pizza 

5 feltétig szabadon 

válogathat 

2400 

 

 



Külön feltétek 

 

Zöldségek ,tejföl 100 

Tenger gyümölcsei  200 

Tojás 90 

Szalámi, kolbász, bacon, sonka, 

húsok, sajtok  

200 

1 szelet kenyér 20 

Saláta öntetek 150 

Mártások 400 

Piritós /6 db/adag/ 240 

H a m b u r g e r /alap/ 

puffancs, saláta, hús, hagyma 

450 

Sajtos hambi 

alap+sajt 

480 

Sonkás hambi 

alap+sonka 

480 

Gombás hambi 

alap+gomba 

480 

Sonka-sajt hambi 

alap+sonka+sajt 

510 

Gomba-sajt hambi 

alap+gomba+sajt 

510 

Magyaros hambi 

alap+papr.szalámi+vegyesvágott 

510 

Duplasajtos hambi 

alap+duplasajt 

510 

Sonka-gomba-sajt 

alap+sonka+gomba+sajt 

550 

3 sajtos hambi 

alap+sajt+füstölts.+lapkasajt 

550 

Kali hambi 

alap+sonka+sajt+kukorica 

550 

Mexicói hambi 

alap+sonka+kukorica+bab+sajt 

550 

 



Hawaii hambi 

alap+sonka+ananász+sajt 

550 

Korfu hambi 

alap+sonka+oljbogyó+lapkasajt 

550 

Full hambi 

alap+hús+sonka+gomba+sajt 

650 

+ hambihús 180 
  

 


