Előételek / Tapas

Levesek

Katalán kenyér (paradicsommal, olívaolajjal)

450,-

Olivás házi kenyér

390,-

Fűszeres steakburgonya fokhagymás aiolival

490,-

Olívabogyó variáció

590,-

Újházy tyúkhúsleves gazdagon, cérnametélttel
Piros kisfazékban
1 190,Csészében
850,Zöldalmás karalábé krémleves
kaliforniai paprikával

1 190,-

Citrusos jércefalatok cornflakes bundában,
Salsa Verde

1 150,-

Citromos joghurt leves
túrógombóccal, málnával

Sült apróhal fűszeres tejföllel

1 250,-

Vargánya krémleves sonkachipsszel

Királyrák farok grillezve,
vajjal, petrezselyemmel

1 850,-

Hamburger marhahús pogácsával,
olvasztott cheddar sajttal,
pirított baconnel

2 190,-

Főételek
3 490,-

Velős pirítós

1 250,-

Jércemell roston, serrano sonkával,
céklás rizottóval, parmezánnal

Kacsamájpástétom friss zöldekkel

1 650,-

3 490,-

Vaddisznó rillette zsírjában, hagymákkal

1 590,-

Zöldfűszeres bundába forgatott jércemell
gratinírozott burgonyával,
vajon futtatott zsenge zöldborsóval

Mozzarella golyók bazsalikommal,
pankó morzsában,
metélőhagymás mascarponéval,
koktélparadicsommal

1 490,-

Sertés szűzérmék kéksajttal,
idényzöldségekkel roston sütve,
pirított fűszeres burgonyával

3 850,-

Tatár bifsztek levélsalátával,
friss zöldségekkel

2 650,-

Kacsamájjal töltött jércemell rántva,
póréhagymás burgonyapürével

3 690,-

Lassan sült fokhagymás sertés tarja
tejfeles dödöllével, gombamártással

3 890,-

Paradicsomos chilis pappardelle
tenger gyümölcseivel

4 250,-

Tejszínes borjúragu vargányával,
taglietellével, tekeresvölgyi sajtchipsszel

4 190,-

Borjú bécsi
hideg majonézes burgonyasalátával

3 850,-

Rozé kacsamell vaníliás grépfrúttal,
asztalt paradicsomos burgonyaropogóssal

3 850,-

Saláták
Cézár saláta roston sült lazacfilével

2 190,-

- grillezett jércemellel

1 850,-

Friss, vegyes saláta
grillezett kecskesajttal, málnavelővel
Malomkert kevert saláta olívaolajjal

1 590,980,-

Áraink Forintban értendőek, tartalmazzák az ÁFA-t,
azonban nem tartalmaznak szervizdíjat.

950,1 290,-

Áraink Forintban értendőek, tartalmazzák az ÁFA-t,
azonban nem tartalmaznak szervizdíjat.

Vajhal filé roston, bazsalikommal,
málnás levélsalátával,
pirított édesburgonyával

3 750,-

Bőrén sült lazacfilé,
tejszínes-parajos túró gnocchival,
sült rukkolával

3 990,-

Grillezett diós camembert,
karamellizált almával,
hercegnőburgonyával

2 790,-

Bélszín steak spanyolmártással,
5 900,bébi cukkínivel, rozmaringos burgonyával

Apróságok étkei
Csirkemell rántva vagy roston sütve,
jázmin rizzsel

1 750,-

Bolognai spagetti

1 750,-

Félpanzió
A
logóval megjelölt ételeket
félpanziós ellátásban részesülő szállóvendégeink
térítésmentesen fogyaszthatják,
a meg nem jelölt ételek árából számukra
levesek és desszertek esetén 500 Ft,
főételek esetén 2 000 Ft engedményt biztosítunk.
A megjelölt ételek közül szállóvendégeink
egy levest vagy előételt, egy főételt és egy desszertet
választhatnak.

Félpanzió 12 éves korig
A

logóval megjelölt gyerekmenüt

félpanziós ellátásban részesülő 12 év alatti
szállóvendégeink térítésmentesen fogyaszthatják,
a meg nem jelölt ételek árából számukra

Savanyúságok

levesek és desszertek esetén 500 Ft,
főételek esetén 2 000 Ft engedményt biztosítunk.

Csemege uborka

560,-

Uborkasaláta

620,-

Vegyes savanyúság

490,-

Desszertek

Konyhafőnök:

Madártej mandulás piskótával,
friss piros gyümölcsökkel

1 190,-

Amerikai palacsinta juharsziruppal,
lime-os mascarpone habbal

1 650,-

Áfonyás sajttorta

1 190,-

Fagylaltkehely gyümölcsvelővel
Tekeresvölgyi sajtválogatás

Uzinger János

Üzletvezető:
990,1 890,-

Áraink Forintban értendőek, tartalmazzák az ÁFA-t,
azonban nem tartalmaznak szervizdíjat.

Linczmayer Gergely

