ÉTLAP
Előételeink:
Grillezett camembert friss balzsamecetes zöldsalátával

1700.- Ft

Merlot válogatás /tepertő kolbász sajtok kenyér primőr zöldségek/ 1700.-Ft
Merlot palacsinta/ sajttal sonkával töltve rántva saláta ágyon/

1700.-Ft

Leveseink:
Házunk húslevese csiga tésztával
Fokhagyma krémleves /csészében vagy cipóban/
Hegyi vadragu leves szarvas és vaddisznó húsából

850.-Ft
900.-Ft, 1100.-Ft
1400.-Ft

Gyümölcskrém leves tejszínhabbal

850.-Ft

Halászlé ponty szelettel bográcsban /korhely/

1700.-Ft

Gesztenyekrém leves grillázs porral

900.-Ft

Tárkonyos csirkeragu leves

1400.-Ft

Berzeviczy uraság gulyáslevese

1500.-Ft

Csirkehúsból készült ételeink:

Rozmaringos grillezett csirkemell balzsamecetes salátával

2300.-Ft

Roston csirkemell lilahagymával bazsalikomos paradicsommal
mozzarellával besütve steak burgonyával

2500.-Ft

Kakukkfüves grillezett csirkemell karamelizált hagymaválogatással
citrommal sütve majonézes cékla salátával , párolt rizs

2500.-Ft

Macorn csirkemell hasábburgonyával /kukorica pehelybe forgatott
csirkemell/

2300.-Ft

Karóba húzott tüzes csirkemell zöldségpogácsával
snidlinges sajtsalátával

2400.-Ft

Pikáns csirkeszárnyak kosárban burgonya spirállal öntet válogatással 2200.-Ft
Vasalt csirkecomb filé fokhagymás tejföllel sütve saláta fészekben röszti
burgonyával
2400.-Ft
Csirkemell mozzarellával fekete erdei sonkával póréhagymával
töltve vegyes körettel

2500.-Ft

Hagyományos rántott csirkemell választott körettel

2200.-Ft

Sertés húsból készült ételeink:

Merlot csülök hagymástört burgonyával almás
tokaji pároltkáposztával

2700.-Ft

Cigány pecsenye sültburgonyával szalonna taréjjal

2500.-Ft

Sertés karaj borzas bundában fokhagymás tejföllel
sajttal, gombás rizzsel

2500.-Ft

Bajor sörös csülök szeletek vele sült hagymával steak burgonyával

2500.-Ft

Hagymás csirkemájjal töltött karaj majoránnás burgonya
pürével bacon kosárban

2600.-Ft

Boros pince pecsenyéje röszti burgonyával/tarja szelet
borsós csirkemájas gombás raguval/

2500.-Ft

Sertés szűzérme színes bors mártással rozmaringos
karika burgonyával

2700.-Ft

Füstölt sajttal chilivel töltött karaj rántva zöldséges rizzsel

2700.-Ft

Csülök szeletek párolt káposztával tejföllel besütve
hagymás tört burgonyával

2500.-Ft

Hal és vad ételeink:

Egészben sütött pisztráng mandulásan vagy fokhagymáson
friss salátával steak burgonyával

3000.-Ft

Grillezett lazac steak párolt zöldséggel karika burgonyával
citromos sajtmártással

3800.-Ft

Harcsa paprikás túrós sztrapacskával

2700.-Ft

Vaslapon sült harcsa filé citrusos fűszervajjal fokhagymával
bolondítva röszti burgonyával

3000.-Ft

Cápa steak roston céklás rizottóval zeller chipssel

2900.-Ft

Vadpörkölt házi galuskával

2900.-Ft

Vaddisznó szűzpecsenye grillezve áfonyával röszti burgonyával
bacon köntösben sült répa hasábokkal

3300.-Ft

Omlós őzgerinc vörösboros eszenciával kakukkfüves
burgonya koronggal

3300.-Ft

Marha és bárány ételeink:

Roston bélszín kívánságra sütve steak burgonyával

4500.-Ft

Merlot fatányéros/roston bélszín, roston sertés karaj
sült kolbász szalonna taréj vegyes köret/

4200.-Ft

Marha pörkölt házi galuskával

2900.-Ft

Hagymás marha rostélyos grillzöldséggel steak burgonyával

3500.-Ft

Bárány borda omlósra sütve káposztával töltött héjas
burgonyával grillezett paradicsommal

4500.-Ft

2 személyes bőség tálak:
Merlot tál:

5500.-Ft

-hagymás csirkemájjal töltött sertéskaraj rántva
-csirkemell lilahagymával bazsalikomos paradicsommal
mozzarellával besütve
-ropogós csülök szeletek
-rántott hagyma karika
-füstölt rántott sajt
-steak burgonya párolt rizs

Vén diófa tál:
-baconba tekert csirkemell füstölt sajttal
-rántott ponty patkó
-rántott sertés karaj
-juhtúróval töltött gomba fejek, karfiol rántva
-hasábburgonya rizi-bizi

5500.-Ft

Boros pince tál:

5500.-Ft

-csirke cordon bleu
-cigánypecsenye szalonna taréj
-pikáns csirke szárnyak /4db/
-rántott sajt, rántott gomba fejek
-grillzöldség steak burgonya

Könnyebb ételeink:

Gyümölcs saláta

1200.-Ft

Görög saláta

1500.-Ft

Merlot saláta / jégsaláta paradicsom mazsola magvak
citrusos dresszing mozzarella/

1200.-Ft

Rántott trappista sajt hasábburgonyával tartár mártással

1700.-Ft

Rántott füstölt sajt párolt rizzsel tartár mártással

1700.-Ft

Juhtúróval töltött gombafejek rántva sárgarépás rizzsel
kapros öntettel

1800.-Ft

Tészta ételeink:

Merlot sztrapacska /juhtúrós sztrapacska ropogós
csülökkel tejföllel szalonnával/

2500.-Ft

Bolognai spagetti

2000.-Ft

Carbonara penne

2000.-Ft

Túrós sztrapacska /juhtúrós vagy tehén túrós/

1500.-Ft

Desszertek:

Palacsinta 2 db / ízes, kakaós/

750.-Ft

Gesztenyepüré kehelyben

700.-Ft

Gundel palacsinta rummal flambírozva csokoládé öntettel

1000.-Ft

Fagylalt kehely 3 gombóc /vanília, csoki, eper/
Túró gombóc fahéjas morzsába forgatva édes tejföllel

900.-Ft
1000.-Ft

Dupla csokis muffin vanilia öntettel tejszínhabbal

800.-Ft

Házi mákos guba vanilia sodóval

1000.-Ft

Savanyúságok:
Nyári vegyes vágott

500.-Ft

Csemege uborka

500.-Ft

Alma paprika

500.-Ft

Cékla saláta

500.-Ft

Öntetek: ketchup, majonéz, tartár, fokhagymás, kapros, csípős

300.-Ft

Idényszerű:
Uborka saláta

500.-Ft

Paradicsom saláta

500.-Ft

Friss zöldsaláta

500.-Ft

