
 

LEVESEK  

 

Csontleves házi metélttel        700 Ft 

Fokhagymakrém leves sajtos pirítóssal       990 Ft 

Csirke raguleves          950 Ft 

Tejszínes tárkonyos csirkeragu leves      1190 Ft 

 

 

 

KÉSZÉTELEK  

 

Bográcsgulyás          1190 Ft 

Babgulyás          1190 Ft 

Jókai bableves          1190 Ft 

Marhapörkölt          1490 Ft 

Pacalpörkölt          1490 Ft 

Pacalpörkölt velővel         2100 Ft 

Nokedli          500 Ft 

Sós burgonya          500 Ft 

 

 

 

 

 

HALÉTELEK 

 

Halászlé filézett szürkeharcsából       2250 Ft 

        

Szürkeharcsa filé mandula bundában       2500 Ft 

rizibizivel  

 

Harcsapaprikás túrós csuszával        2850 Ft  

     

Rántott ponty patkó         2200 Ft 

hasáb burgonyával  

 

Süllő filé roston          2850 Ft 

tejszínes gombamártással  

párolt rizzsel  

 

 

 

 

 

 



 

SERTÉSHÚSBÓL KÉSZÜLT ÉTELEK 

 

Rántott szelet          1850 Ft 

hasáb burgonyával  

 

Velőrózsa rántva         2250 Ft 

párolt rizzsel  

 

Cigánypecsenye          2250 Ft 

hasáb burgonyával  

 

Sajttal töltött sertés szelet        2250 Ft 

hasáb burgonyával és párolt rizzsel 

 

Bicskás szelet          2850 Ft 

(natúr sertés szelet, csípős, lecsós, velős raguval) 

steak burgonyával    

 

Sertés szűzérmék Bojtár-módra        2850 Ft 

(sertés szűzérme, erdei gomba, szalonna, csirkemáj, hagyma, zöldborsó) 

 

 

Szondi szelet          2250 Ft 

(natúr sertésborda, gépsonka, besamel mártás, trappista sajt)   

 

 

SZÁRNYASÉTELEK 

 

 

Kijevi csirkemell filé         2250 Ft 

(rántott csirkemell filé sajttal, fűszeres vajjal töltve) 

vajon párolt zöldségekkel 

 

Bankár jércemell         2250 Ft 

(natúr jércemell filé, gombás, sonkás, csirkemájas raguval) 

steak burgonyával  

 

Puszta csirkemell filé         2250 Ft 

(mustáros, tejfölös pácban) 

petrezselymes burgonyával  

 

Tüzes csirkemell csíkok Suba-módra      2250 Ft 

(csípős, lecsós) 

hasáb burgonyával  

 



Csirkemell filé salátatálon       1600 Ft 

(natúr csirkemell csíkok, tartármártás:  

fejes saláta, kígyóuborka, paradicsom ágyon, pirított magvakkal) 

 

 

Füstölt sajttal töltött csirkemell tekercs mandulabundában   2250 Ft 

hasáb burgonyával  

 

Pulykamell filé sajttal sonkával töltve      2350 Ft 

hasáb burgonyával és párolt rizzsel   

 

Pilisi pulykamell filé        2450 Ft 

(párizsi pulykamell filé sajtos, tejfölös, 

fokhagymás, őrölt paprikás öntettel, csőben sütve) 

petrezselymes burgonyával  

 

Pulykamell filé gazdagon       2700 Ft 

(roston sült pulykamell filé gombás, velős, csirkemájas, hagymás raguval 

hasáb burgonyával és párolt rizzsel  

 

Lyoni csirkemáj         2250 Ft 

hasáb burgonyával  

 

VEGETÁRIÁNUS ÉTELEK 

 

Cukkínis rakottas         1990 Ft 

(cukkíni, krumpli, sajt, tejfölös sajtos öntet) 

 

Mexikói chilis tészta         1990 Ft 

(paradicsom, gomba, sárgarépa, kukorica, bab, parmezán sajt) 

 

TÉSZTAÉTELEK 

 

Gombás penne          1990 Ft 

(tejszín, kakukkfű, gomba, sajt) 

 

Rokfort penne          2100 Ft 

(csirkemell csíkok, tejföl, rokfort sajt) 

 

DESSZERTEK 

 

Túró fánkocskák forró áfonya öntettel       750 Ft 

 

Almás palacsinta         750 Ft 

(fahéjas alma töltelék, vanília öntet) 

 



GYEREK MENÜ 

 

csirkeragu leves          650 Ft 

(csont és bőr nélkül) 

 

Rántott sajt          1300 Ft 

hasáb burgonyával és párolt rizzsel  

tartármártással  

 

Igló halrudacskák         1400 Ft 

hasáb burgonyával és ketchuppal 

 

Csirkemell filé szezámmagos bundában       1400 Ft 

vajon párolt almakarikákkal 

 

Tejszínes pulykamell csíkok        1400 Ft 

párolt rizzsel  

  

Sajttal töltött pulykamell        1500 Ft 

rizzsel és tartármártással 

 

Rántott sertés szelet         1200 Ft 

sült burgonyával és őszibarackbefőttel  

 

 

 

DRESSZINGEK  

 

igény szerint          450 Ft 

 

 

 

SALÁTÁK 

 

Káposztasaláta         450 Ft 

Uborkasaláta         550 Ft 

Paradicsomsaláta        550 Ft  

Tavaszi vegyes saláta         650 Ft 

Rokfortos vegyes saláta        750 Ft 

 

 

 

 

 

 

 



NÉGYSZEMÉLYES TÁL 

 

Koma tál négy személyre        8600 Ft 

(cigánypecsenye, sajttal és sonkával töltött sertés szelet,  

pilisi pulykamell, kijevi jércemell, rántott gomba, rántott sajt, 

köret: sültburgonya, párolt rizs, petrezselymes burgonya) 

 

 

 

KÉTSZEMÉLYES TÁLAK 

 

Bojtár tál          4400 Ft 

(sajttal töltött sertés szelet, cigánypecsenye, csirkemáj párizsiasan, 

rántott gomba, kakastaréj, tükörtojás, virslirózsa, sült hagyma,  

köret: hasáb burgonya, párolt rizs)   

 

Haltál           6200 Ft  

(ponty patkó rántva, tonhal Orly-módra, süllő filé roston,  

harcsa filé Molnárné-módra,  

köret: karikaburgonya, párolt rizs) 

 

Szárnyas tál          5000 Ft 

(bankár jércemell, pilisi pulykamell,  

sajttal, almával töltött pulykamell,rántott sajt, 

köret: karikaburgonya, rizibizi) 

 

Bőségtál          5200 Ft 

(füstölt sajttal töltött csirkemell, pilisi pulykamell, 

betyár batyu, csirkemáj párizsiasan, 

köret: karikaburgonya, zöldköret) 

 

 

 

 

 

 

 


