
Az étlapunkon feltüntetett végösszegek a 
köretek árát is tartalmazzák, melyek igény 

Fél adag rendelése esetén az ár 70%

Fél adagot csak a főételekből készítünk.

Áraink HUF-ban értendők és az ÁFA
Dobozos csomagolásra egységesen 100 Ft

Alufóliás csomagolásra egységesen 50 Ft

Szécsényi Városkártyáját kérjük 
kedvezmény csak a helyben fogyasztott főételekre, illetve pizzákra érvényes.

www.barsonyvendeglo.hu
barsonyvendeglo@gmail.com

Tel.:30/860

 
Jó étvágyat kíván a Bársony Vendéglő csapata!

 

 

 
 
 

Az étlapunkon feltüntetett végösszegek a 
köretek árát is tartalmazzák, melyek igény 

szerint választhatók. 

Fél adag rendelése esetén az ár 70%-át számítjuk fel

adagot csak a főételekből készítünk.

 
ban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák.

Dobozos csomagolásra egységesen 100 Ft-ot számolunk fel.
Alufóliás csomagolásra egységesen 50 Ft-ot számolunk.

A szatyor ára 20 Ft. 
 

Szécsényi Városkártyáját kérjük rendeléskor, előre mutassa fel. A 
kedvezmény csak a helyben fogyasztott főételekre, illetve pizzákra érvényes.

 
 
 

www.barsonyvendeglo.hu 
barsonyvendeglo@gmail.com 

Tel.:30/860-2427 vagy 20/5518588 
 
 

Jó étvágyat kíván a Bársony Vendéglő csapata!
 
 

Az étlapunkon feltüntetett végösszegek a 
köretek árát is tartalmazzák, melyek igény 

át számítjuk fel. 

adagot csak a főételekből készítünk. 

t tartalmazzák. 
számolunk fel. 

ot számolunk. 

rendeléskor, előre mutassa fel. A 
kedvezmény csak a helyben fogyasztott főételekre, illetve pizzákra érvényes. 

 

Jó étvágyat kíván a Bársony Vendéglő csapata! 

 



 
 

(reggeli ételeink 11 óráig

Hideg reggeli ................................................................

Tojásrántotta (3) ................................................................

Ham&Eggs (3) ................................................................

 

Hideg falusi ízelítő (tepertő, kolbász, füstölt szalonna, friss zöldségek)

Rántott velő párolt rizzsel (1, 3, 7, 9) 

Kakukkfüves libamáj szeletek, pirított fonott kaláccsal zöldsaláta ágyon

Tatárbeefsteak pirítóssal (1, 3, 10)................................
 

Húsleves gazdagon (főtt hús, csigatészta, zöldségek)

Májgaluska leves (1, 3, 9) ................................

Tejszínes gomba krémleves pirított kenyérkockákkal

Bazsalikomos sajt krémleves pirított kenyérkockákkal

Hideg gyümölcsleves (idény szerint) (1, 7)

Csokoládé leves rumos meggyel és pirított kalácskockákkal

Kappan leves zöldségekkel és majoránnás csirkemájjal töltött táskákkal

Palócleves bográcsban (1, 7, 9) ................................

Jókai bableves (1, 7, 9) ................................

Babgulyás bográcsban (1, 7, 9) ................................

Harcsa halászlé bográcsban (4) ................................
 
 

Rántott sajt hasábburgonyával (1, 3, 7)

Mandulás bundában sült camembert rántva párolt rizzsel

Rántott gomba vegyes körettel (1, 3, 7)

 

 

 

 
Reggelik: 

(reggeli ételeink 11 óráig választhatóak) 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

 

Előételek: 

Hideg falusi ízelítő (tepertő, kolbász, füstölt szalonna, friss zöldségek) ................................

 ................................................................................................

Kakukkfüves libamáj szeletek, pirított fonott kaláccsal zöldsaláta ágyon (1, 3, 7) ................................

................................................................................................

 

Levesek: 

hús, csigatészta, zöldségek) (1, 3, 9) ................................................................

................................................................................................

pirított kenyérkockákkal (1, 7, 9) ................................................................

leves pirított kenyérkockákkal (1, 7, 9) ................................

(1, 7) ................................................................

Csokoládé leves rumos meggyel és pirított kalácskockákkal (1, 3, 7) ................................

Kappan leves zöldségekkel és majoránnás csirkemájjal töltött táskákkal (1, 7, 9) ................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Vegetáriánus ételek: 

(1, 3, 7) ................................................................................................

Mandulás bundában sült camembert rántva párolt rizzsel (1, 3, 7, 8) ................................

(1, 3, 7) ................................................................................................

............................................... 750.- 

......................................... 750.- 

........................................... 750.- 

.................................................. 1190.- 

........................................ 890.- 

.................................. 1890.- 

............................................ 1890.- 

.................................... 520.- 

........................................................... 520.- 

..................................... 520.- 

.................................................................. 590.- 

................................................................... 590.- 

........................................................... 750.- 

...................................... 750.- 

.................................................... 950.- 

................................................................ 950.- 

................................................... 950.- 

................................................. 1100.- 

................................... 1490.- 

....................................................... 1590. 

.................................... 1290.- 



 

 

Rostonsült csirkemell filé friss zöldségekkel, gombás 

Rántott csirkemell filé burgonyapürével

Kapros fetával töltött csirkemell rántva,

Csirkemell szeletek paradicsommal és mozzarellá

Csirke Cordon-Bleu vegyes körettel (1, 3, 7)

Bőrén sült csirkecomb filé friss zöldség

Csirkemell szeletek baconba tekerve füstölt sajt 

Bársony csirkemell párolt rizzsel (7) ................................

Csirkemell szeletek áfonyamártással, bur

Roston sült gyömbéres csirkemell fehérboros lével és mandulás rizzsel

Libamájjal töltött csirkemell szeletek gombás rizzsel

Roston sült libamájszeletek lyoni módra burgonyapürével

Sült kacsamell szeletek burgonyapürével és párolt 
 

Rántott sertésszelet petrezselymes burgonyával

Cigánypecsenye hasábburgonyával................................

Palócpecsenye pirított burgonyával (9, 10)

Feketehegyi sertésszelet zöldséges rizzsel

Sajttal és sonkával töltött sertésszelet burgonyapürével

Velővel töltött sertéskaraj filé vegyes körettel

Pirított sertéscsülök burgonyapürével és párolt 

Párizsisertésszűz vegyes körettel (1, 3, 7)

Bakonyi sertésszűz sztrapacskával (1, 7)

Szécsényi pecsenye sertésszűzből párolt zöldséggel

Kapros fetával és füstölt csülökkel töltött sertés karaj zöldséges rizzsel

Sertéscsülök borókás-kakukkfüves erdei gombaraguval, rösztiburgonyával

 

 

 

Szárnyas ételek: 

Rostonsült csirkemell filé friss zöldségekkel, gombás rizzsel (9) ................................

irkemell filé burgonyapürével (1, 3, 7) ................................................................

rántva, zöldséges rizzsel (1, 3, 7) ................................

Csirkemell szeletek paradicsommal és mozzarellával grillezve, gombás rizzsel (7, 9)

(1, 3, 7) ................................................................

Bőrén sült csirkecomb filé friss zöldségekkel és pirított burgonyával (9) ................................

ek baconba tekerve füstölt sajt mártással és steak burgonyával (1, 3, 7)

................................................................................................

sirkemell szeletek áfonyamártással, burgonyakrokettel (1, 3, 7) ................................

fehérboros lével és mandulás rizzsel (8) ................................

emell szeletek gombás rizzsel (1, 3, 7) ................................................................

k lyoni módra burgonyapürével  (1, 7) ................................

k burgonyapürével és párolt káposztával (7) ................................

 
Sertésételek: 

let petrezselymes burgonyával (1, 3, 7) ................................................................

................................................................................................

(9, 10) ................................................................

ertésszelet zöldséges rizzsel (1, 3, 7, 9) ................................................................

Sajttal és sonkával töltött sertésszelet burgonyapürével (1, 3, 7) ................................

téskaraj filé vegyes körettel (1, 3, 7, 9) ................................................................

k burgonyapürével és párolt káposztával (7) ................................

(1, 3, 7) ................................................................

(1, 7) ................................................................

rtésszűzből párolt zöldséggel (7, 9) ................................................................

csülökkel töltött sertés karaj zöldséges rizzsel (1, 3, 7) ................................

kakukkfüves erdei gombaraguval, rösztiburgonyával (1, 3, 9)

 

............................................................... 1490.- 

...................................................... 1490.- 

.......................................................... 1690.- 

(7, 9) ................................ 1690.- 

.............................................................. 1690.- 

................................................... 1490.- 

(1, 3, 7) ........................ 1750.- 

......................................... 1690.- 

............................................................. 1690.- 

................................................ 2190.- 

.................................. 2590.- 

............................................................. 3290.- 

.......................................................... 2490.- 

.......................................... 1490.- 

............................................ 1590.- 

............................................................... 1490.- 

................................................ 1690.- 

............................................................. 1690.- 

......................................... 1690.- 

............................................................... 1990.- 

................................................................. 1790.- 

................................................................. 1790.- 

.......................................... 1890.- 

..................................... 1790.- 

(1, 3, 9) ................................ 2190.- 



 
 

Gyermekmenü 

Húsleves zöldségekkel (1, 3, 9) 

Rántott csirkemell szelet burgonyapürével, savanyúsággal

Ízes palacsinta (1, 3, 7) 

Harcsapaprikás juhtúrós sztrapacskával, pirított szalonnával

Rántott harcsafilé mandulás bundában zöldséges rizzsel (1, 3, 4, 7, 8)

Roston sült tilápia filé párolt zöldséggel (4, 9)

Pisztráng egészben sütve petrezselymes burgonyával

Vörösboros marhapörkölt főtt burgonyával

Tejszínes marhapaprikás burgonya galuskával

Roston sült bélszín érmék tükörtojással és párolt zöldséggel

Rostonsült bélszín érmék, lyoni hagymával és pirított burgonyával

Pacal pörkölt főtt burgonyával (9)................................

Szarvas sült áfonyamártással rösztiburgonyával

Szarvas pecsenye juhtúrós sztrapacskával

Vaddisznó pecsenye erdei gomba raguval, burgonyakrokettel

Vaddisznó pörkölt burgonya galuskával

Juhtúrós sztrapacska pirított szalonnával

Tehéntúrós sztrapacska pirított szalonnával

 

 

 

 

Gyermekmenü - Csőrike menü (1390.-):

burgonyapürével, savanyúsággal (1, 3, 7) 

 

 
Halételek: 

Harcsapaprikás juhtúrós sztrapacskával, pirított szalonnával (1, 4, 7, 9) ................................

ás bundában zöldséges rizzsel (1, 3, 4, 7, 8) ................................

zöldséggel (4, 9) ................................................................

isztráng egészben sütve petrezselymes burgonyával (1, 4) ................................................................
 

 
Marha ételek: 

t burgonyával (1, 9) ................................................................

apaprikás burgonya galuskával (1, 7, 9) ................................................................

tojással és párolt zöldséggel (1, 3, 9, 10) ................................

mával és pirított burgonyával (1, 9, 10) ................................

................................................................................................
 

 
Vadételek: 

yamártással rösztiburgonyával (1, 3, 7, 9, 10) ................................

senye juhtúrós sztrapacskával (1, 7, 9, 10) ................................................................

ba raguval, burgonyakrokettel (1, 3, 9) ................................

ó pörkölt burgonya galuskával (1, 9) ................................................................
 

 
Tészta ételek: 

pirított szalonnával (1, 7) ................................................................

Tehéntúrós sztrapacska pirított szalonnával (1, 7) ................................................................
 

): 

............................................... 1890.- 

.................................................... 1890.- 

......................................................... 1790.- 

...................................... 1990.- 

..................................................... 2090.- 

............................................ 2190.- 

................................................. 3090.- 

.......................................... 3090.- 

............................................ 2090.- 

.............................................................. 3090.- 

............................................. 3090.- 

...................................................... 3190.- 

......................................................... 2490.- 

...................................................... 1090.- 

..................................................... 990.- 



Fatányéros 1személyre (3, 9) ................................
(cigánypecsenye, roston sült csirkemell filé, bélszín roston tükörtojással, steak burgonya, párolt káposzta)

Bársony tál 2 személyre (1, 3, 7, 9) ................................
(bársony csirkemell, rántott velő, sertésszelet sajttal és sonkával töltve, bőrén sült csirkecomb filé, rántott sajt, gombás 
rizs, steak burgonya, friss saláta) 

Bársony tál 4 személyre (1, 3, 7, 9) ................................
(bársony csirkemell, rántott velő, sertésszelet sajttal és sonkával töltve, bőrén sült csirkecomb f
rizs, steak burgonya, friss saláta) 

Palóc tál 2 személyre (1, 3, 7, 9) ................................
(palóc pecsenye, velővel töltött sertésszelet, pirított 
zöldbab, párolt rizs, pirított burgonya) 

Palóc tál 4 személyre (1, 3, 7 ,9) ................................
(palóc pecsenye, velővel töltött sertésszelet, pirított füstölt csülök, baconba tekert csirkemell, rántot
zöldbab, párolt rizs, pirított burgonya) 

Somlói galuska csokoládémártással (1, 3, 7, 8)

Mogyorókrémes palacsinta karamellmártással

Ízes palacsinta (1, 3, 7) ................................

Túrós palacsinta vanília öntettel (1, 3, 7)

Gundel palacsinta (1, 3, 7, 8) ................................

Gesztenyepüré (7) ................................

Szilvás gombóc (1, 3, 7) ................................

Fagylalt kehely (7) ................................

 

Burgonya: 

Hasábburgonya, steak burgonya, 
burgonyakrokett, burgonyapüré, 

rösztiburgonya, petrezselymes burgonya, 
főtt burgonya, pirított burgonya 

 

 

 

 

 

Bőségtálak: 

................................................................................................
(cigánypecsenye, roston sült csirkemell filé, bélszín roston tükörtojással, steak burgonya, párolt káposzta)

................................................................................................
(bársony csirkemell, rántott velő, sertésszelet sajttal és sonkával töltve, bőrén sült csirkecomb filé, rántott sajt, gombás 

................................................................................................
y csirkemell, rántott velő, sertésszelet sajttal és sonkával töltve, bőrén sült csirkecomb f

................................................................................................
(palóc pecsenye, velővel töltött sertésszelet, pirított füstölt csülök, baconba tekert csirkemell, rántott gomba, szalonnás 

................................................................................................
(palóc pecsenye, velővel töltött sertésszelet, pirított füstölt csülök, baconba tekert csirkemell, rántot

 

 
Desszertek: 

(1, 3, 7, 8) ................................................................

s palacsinta karamellmártással (1, 3, 7, 8) ................................................................

................................................................................................

(1, 3, 7) ................................................................

................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................................................

 

Köretek: 

Rizs:  Tészta:

Hasábburgonya, steak burgonya, 

rösztiburgonya, petrezselymes burgonya, 
 

Párolt rizs, zöldséges 
rizs,  

gombás rizs,  
mazsolás rizs, vegyes 

köret 

Burgonya galuska, 
tehéntúrós 

sztrapacska, juhtúrós 
sztrapacska

 

..................................................... 2600.- 
(cigánypecsenye, roston sült csirkemell filé, bélszín roston tükörtojással, steak burgonya, párolt káposzta) 

........................................... 4400.- 
(bársony csirkemell, rántott velő, sertésszelet sajttal és sonkával töltve, bőrén sült csirkecomb filé, rántott sajt, gombás 

........................................... 8400.- 
y csirkemell, rántott velő, sertésszelet sajttal és sonkával töltve, bőrén sült csirkecomb filé, rántott sajt, gombás 

............................................... 4400.- 
füstölt csülök, baconba tekert csirkemell, rántott gomba, szalonnás 

............................................... 8400.- 
(palóc pecsenye, velővel töltött sertésszelet, pirított füstölt csülök, baconba tekert csirkemell, rántott gomba, szalonnás 

............................................................ 590.- 

........................................... 490.- 

............................................................... 490.- 

................................................................... 590.- 

...................................................... 590.- 

....................................... 590.- 

.............................................................. 590.-  

...................................... 590.- 

Tészta: Zöldség: 

Burgonya galuska,  
tehéntúrós 

sztrapacska, juhtúrós 
sztrapacska 

Párolt zöldség 



 

 

 
 

Saláták/Mártások/Öntetek:

Narancsos tonhalsaláta (4) ................................
(jégsaláta, paradicsom, paprika, uborka, lilahagyma, olívabogyó, narancs, tonhal)

Görög saláta (7) ................................................................
(paradicsom, paprika, uborka, olívabogyó, lilahagym

Caesar saláta tartármártással (1, 3, 7, 9, 10)
(jégsaláta, paradicsom, paprika, uborka, lilahagyma, pirított csirkemell, pirított kenyérkocka)

Aphrodité saláta tartármártással (3, 7, 9, 10)
(jégsaláta, uborka, paprika, pirított csirkemell, sonka, 

Uborkasaláta ................................................................

Káposztasaláta ................................................................

Paradicsomsaláta ................................

Csemege uborka (10, 12) ................................

Kovászos uborka (1, 10, 12) ................................

Ecetes almapaprika (10, 12) ................................

Cékla (10, 12) ................................................................

Tartármártás (3, 7, 10) ................................

Áfonya lekvár ................................................................

Ezersziget öntet (7) ................................

Kapros-joghurtos öntet (7) ................................

Fokhagymás öntet (7) ................................

Chilis öntet (7) ................................................................

Hamburger (szezámos zsemle, húspogácsa, zöldség

Sajtburger (szezámos zsemle, húspogácsa, zöldségek, sa

Csibeburger (szezámos zsemle, rántott csirke

Fishburger (szezámos zsemle, rántott hal, z

Vegaburger (szezámos zsemle, rántott s

Húsimádó hamburger (szezámos zsemle, dupla húspogácsa, 

zöldségek, ketchup, mustár, majonéz) ( 1, 3, 7, 9, 10, 11)

Gyros pita (pita, gyros hús, zöldségek, mártás)

 

 

Saláták/Mártások/Öntetek: 

................................................................................................
(jégsaláta, paradicsom, paprika, uborka, lilahagyma, olívabogyó, narancs, tonhal) 

................................................................................................
(paradicsom, paprika, uborka, olívabogyó, lilahagyma, feta sajt, olívaolaj, oregano) 

(1, 3, 7, 9, 10) ................................................................
(jégsaláta, paradicsom, paprika, uborka, lilahagyma, pirított csirkemell, pirított kenyérkocka) 

(3, 7, 9, 10) ................................................................
(jégsaláta, uborka, paprika, pirított csirkemell, sonka, mozzarella sajt) 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Bársony gyors menük: 

Szendvicsek: 

Hamburger (szezámos zsemle, húspogácsa, zöldségek, ketchup, mustár, majonéz) (1, 3, 7, 9, 10, 11)

Sajtburger (szezámos zsemle, húspogácsa, zöldségek, sajt, ketchup, mustár, majonéz)

Csibeburger (szezámos zsemle, rántott csirkemell, zöldségek, tartármártás) (1, 3, 7, 9, 10, 11)

hal, zöldségek, tartármártás) (1, 3, 4, 7, 9, 10, 11)

Vegaburger (szezámos zsemle, rántott sajt, zöldségek, tartármártás) (1, 3, 7, 9, 10, 11)

Húsimádó hamburger (szezámos zsemle, dupla húspogácsa,  

( 1, 3, 7, 9, 10, 11) ................................................................

, mártás) (1, 7, 9) ................................................................

......................................................... 890.- 

.......................................... 890.- 

.............................................................. 890.- 

............................................................. 890.- 

.............................................. 350.- 

.......................................... 350.- 

........................................ 350.- 

.............................................................. 350.- 

....................................................... 350.- 

....................................................... 350.- 

.............................................. 350.- 

................................................................ 150.- 

............................................. 150.- 

.................................... 150.- 

.......................................................... 150.- 

................................................................. 150.- 

............................................ 150.- 

(1, 3, 7, 9, 10, 11) ......... 590.- 
jt, ketchup, mustár, majonéz) (1, 3, 7, 9, 10, 11) .. 690.- 

(1, 3, 7, 9, 10, 11) .................. 720.- 

(1, 3, 4, 7, 9, 10, 11) .......................... 720.- 

(1, 3, 7, 9, 10, 11) ............................ 590.- 

........................................... 850.- 

.............................................. 750.- 



 

 

 

 

Gyros tál (gyros hús, zöldségek, hasábburgonya, mártás)

Hamburger menü (hamburger, 15 dkg hasábburgonya, 3 dl üdítő)

Sajtburger menü (sajtburger, 15 dkg hasábburgonya, 3 dl üdítő)

Csibeburger menü (csibeburger, 15 dkg steak 

Fishburger menü (fishburger, 15 dkg hasábburg

Vegaburger menü (vegaburger, 15 dkg hasábburgonya, 3 dl üdítő)

 

 

Paradicsomos alapú pizza kínálatunk: 30 cm
(Minden pizza

SZERZETES (paradicsomszósz, orega

BÖJT ELŐTTI (paradicsomszósz, sonka, sajt)

ZARÁNDOK (paradicsomszósz, sonka, gomba, sajt) 

KÉK LOVAG (paradicsomszósz, sonka, gomba, kukorica, sajt) 

MAGYAROS (paradicsomszósz, erős paprika,

PARACELSUS (paradicsomszósz, szal

RÓZSAKERESZTES (paradicsomszósz, kukoric

DANTE (paradicsomszósz, sonka, hagym

POSZEIDON (paradicsomszósz, hagyma, tonha

KÓDEX (paradicsomszósz, gomba, bolognai mártás, hagyma, sajt)

SIR ARTHUR (paradicsomszósz, hagyma, füstölt tarja, füstölt saj

GRÁL-KEHELY (par.szósz, füstölt tarja, kolbász, paprika, füstölt saj

UDVARI BOHÓC (paradicsomszósz, mozzarella, fü

HAWAII (paradicsomszósz, sonka, ananász, sajt)

NEMÓ (paradicsomszósz, tenger gyümölcsei, gyöngyhagy

D’ARTAGNAN (paradicsomszósz, bacon, sza

PIEDONE (paradicsomszósz, bolognai ragu, bab, hagym

NÉGY ÉVSZAK (paradicsomszósz, 1

HERKULES (paradicsomszósz, szalámi, bacon, hagyma, chili, e

 

 

 

Menük: 
yros tál (gyros hús, zöldségek, hasábburgonya, mártás) (7, 8, 9) ................................

kg hasábburgonya, 3 dl üdítő) (1, 3, 7, 9, 10, 11)

kg hasábburgonya, 3 dl üdítő) (1, 3, 7, 9, 10, 11) 

Csibeburger menü (csibeburger, 15 dkg steak burgonya, 3 dl üdítő) (1, 3, 7, 10, 11) ................................

kg hasábburgonya, 3 dl üdítő) (1, 3, 4, 7, 10, 11)

kg hasábburgonya, 3 dl üdítő) (1, 3, 7, 10, 11) ................................

 

Paradicsomos alapú pizza kínálatunk: 30 cm
(Minden pizza tartalmaz: 1, 7, 9) 

 
ZERZETES (paradicsomszósz, oregano, sajt, paradicsomszeletek) ................................

(paradicsomszósz, sonka, sajt) ................................................................

omszósz, sonka, gomba, sajt)  ................................................................

onka, gomba, kukorica, sajt)  ................................

MAGYAROS (paradicsomszósz, erős paprika, kolbász, bacon, hagyma, sajt) ................................

PARACELSUS (paradicsomszósz, szalámi, sajt, paradicsomszeletek) ................................

RÓZSAKERESZTES (paradicsomszósz, kukorica, bolognai ragu, chili, sajt) ................................

DANTE (paradicsomszósz, sonka, hagyma, gomba, bacon, sajt, tejföl)................................

paradicsomszósz, hagyma, tonhal, olívabogyó, sajt, citrom) ................................

bolognai mártás, hagyma, sajt) (4) ................................

SIR ARTHUR (paradicsomszósz, hagyma, füstölt tarja, füstölt sajt, sajt, paradicsomszeletek)

szósz, füstölt tarja, kolbász, paprika, füstölt sajt, sajt, paradicsomszeletek)

UDVARI BOHÓC (paradicsomszósz, mozzarella, füstölt sajt, feta, trappista)  ................................

mszósz, sonka, ananász, sajt) ................................................................

mölcsei, gyöngyhagyma, sajt, citrom) (2, 4, 12, 13)

D’ARTAGNAN (paradicsomszósz, bacon, szalámi, hagyma, fokhagyma, sajt) ................................

PIEDONE (paradicsomszósz, bolognai ragu, bab, hagyma, kukorica, pfefferoni, sajt)

NÉGY ÉVSZAK (paradicsomszósz, 1/4 sonka, 1/4 gomba, 1/4 kukorica, 1/4 borsó, sajt)

HERKULES (paradicsomszósz, szalámi, bacon, hagyma, chili, erős paprika, pfefferoni, sajt)

............................................................. 1390.- 

(1, 3, 7, 9, 10, 11) ............................... 1150.- 

 ................................. 1190.- 

.................................. 1190.- 

(1, 3, 4, 7, 10, 11)................................. 1190.- 

.................................. 1150.- 

Paradicsomos alapú pizza kínálatunk: 30 cm 

......................................................... 850.- 

.......................................................... 900.- 

............................................... 950.- 

............................................................. 1050.- 

.......................................... 1090.- 

...................................................... 950.- 

........................................ 1050.- 

.................................................... 1050.- 

............................................ 1250.- 

.................................................... 1050.- 

t, sajt, paradicsomszeletek) ............. 1150.- 

, paradicsomszeletek) ...... 1150.- 

..................................... 1150.- 

.................................................. 1050.- 

(2, 4, 12, 13) ........................ 1290.- 

....................................... 1050.- 

a, kukorica, pfefferoni, sajt) ........................... 1090.- 

1/4 borsó, sajt) ..................... 1090.- 

rős paprika, pfefferoni, sajt) (10, 12) .. 1090.- 



 

 

 

 

 

SZENT LÁSZLÓ (paradicsomszósz, fokhagyma, bacon, füstölt tarja, kolbász, hagyma, 
cseresznyepaprika, sajt)

ANUBISZ (paradicsomszósz, füstölt tarja, lilahagyma, s

PTOLEMAIOSZ (paradicsomszósz, füstölt csülök, fokhagyma, hagyma, cseresznyepaprika, 
füstölt sajt, sajt, paradicsomszeletek

KRÓNIKÁS (paradicsomszósz, juhtúró

TRÓPUSI CSIBE (paradicsomszósz, csirkemell, sonka

ZEUSZ (paradicsomszósz, gyros hús, bacon, erős

PALÓCOS (paradicsomszósz, füstölt csülök, bacon, kolbász, tepertő, hagyma, csípős paprik
paradicsomszeletek) (10, 12)

POPEY (paradicsomszósz, fokhagyma,

HELÉNA (paradicsomszósz, csirkemell, juhtúró, sajt, bazsalikom)

GERMÁN (paradicsomszósz, kolbász, sonka, bacon, hordós káposzta, sajt, tejföl)

LANCELOTT (paradicsomszósz, fokhagyma, bacon, füstölt tarja, 

FAVORIT (paradicsomszósz, sonka, kukorica, sajt)

BRUSCETTE (fokhagymás olaj, fűszerezett friss paradicsom, mozzarella)

 

Tejszínes alapú pizza kínálatunk: 30 cm

(Minden pizza tartalmaz: 1, 7, 9)

VITÉZ (tejszínmártás, sonka, kukoric

FENSÉG (tejszínmártás, füstölt tarja, gomba, mozzarella, sajt, para

DUBARRY GRÓFNÉ (tejszínmártás, csi

NAGY KOFTA (tejszínmártás, csirkemell, olívabogyó, bacon, m

RICHELIEU (tejszínmártás, csirkemell, füstölt tarja, bacon, kuk

SZENT KOLOS (tejszínmártás, sonka, br

PRÓFÉTA (tejszínmártás, gomba, csirkem

ACHARAT (tejszínmártás, bacon, kukorica,

HECTOR (tejszínesfokhagyma szósz, bacon, csirkemell, mozzarella

KALÓZ (tejszínes fokhagyma szósz, bolognai ragu

DON PEPPE (tejszínmártás, gomba, sonka, csirkemell, őszibarack, mozzarella, sajt)

 

 

SZENT LÁSZLÓ (paradicsomszósz, fokhagyma, bacon, füstölt tarja, kolbász, hagyma, 
seresznyepaprika, sajt) (10, 12) ................................................................

ANUBISZ (paradicsomszósz, füstölt tarja, lilahagyma, sajt, mozzarella, tükörtojás)

AIOSZ (paradicsomszósz, füstölt csülök, fokhagyma, hagyma, cseresznyepaprika, 
füstölt sajt, sajt, paradicsomszeletek) (10, 12) 

juhtúró, camembert, füstölt sajt, sajt, mozzarella, feta)

TRÓPUSI CSIBE (paradicsomszósz, csirkemell, sonka, őszibarack, ananász, sajt)

ZEUSZ (paradicsomszósz, gyros hús, bacon, erős paprika, bab, hagyma, sajt) (8) ................................

PALÓCOS (paradicsomszósz, füstölt csülök, bacon, kolbász, tepertő, hagyma, csípős paprik
(10, 12) ................................................................

(paradicsomszósz, fokhagyma, bacon, sonka, csemegeuborka, erős paprika, sajt)

(paradicsomszósz, csirkemell, juhtúró, sajt, bazsalikom) ................................

(paradicsomszósz, kolbász, sonka, bacon, hordós káposzta, sajt, tejföl)

(paradicsomszósz, fokhagyma, bacon, füstölt tarja, hagyma, bab, chili, sajt)

(paradicsomszósz, sonka, kukorica, sajt) ................................................................

(fokhagymás olaj, fűszerezett friss paradicsom, mozzarella) ................................

 

Tejszínes alapú pizza kínálatunk: 30 cm

(Minden pizza tartalmaz: 1, 7, 9) 

VITÉZ (tejszínmártás, sonka, kukorica, brokkoli, csirkemell, sajt) ................................

FENSÉG (tejszínmártás, füstölt tarja, gomba, mozzarella, sajt, paradicsomszeletek)

DUBARRY GRÓFNÉ (tejszínmártás, csirkemell, bacon, ananász, sajt) ................................

NAGY KOFTA (tejszínmártás, csirkemell, olívabogyó, bacon, mozzarella, sajt, paradicsomszeletek)

RICHELIEU (tejszínmártás, csirkemell, füstölt tarja, bacon, kukorica, sajt, uborkaszeletek)

SZENT KOLOS (tejszínmártás, sonka, brokkoli, gomba, kukorica, sajt) ................................

PRÓFÉTA (tejszínmártás, gomba, csirkemell, mozzarella, sajt, paradicsomszeletek, uborkaszeletek)

ACHARAT (tejszínmártás, bacon, kukorica, sajt) ................................................................

(tejszínesfokhagyma szósz, bacon, csirkemell, mozzarella, sajt) ................................

(tejszínes fokhagyma szósz, bolognai ragu, füstölt tarja, hagyma, füstölt sajt, sajt)

(tejszínmártás, gomba, sonka, csirkemell, őszibarack, mozzarella, sajt)

SZENT LÁSZLÓ (paradicsomszósz, fokhagyma, bacon, füstölt tarja, kolbász, hagyma,  
.................................................1200.- 

ajt, mozzarella, tükörtojás) (3) ....................... 1150.- 

AIOSZ (paradicsomszósz, füstölt csülök, fokhagyma, hagyma, cseresznyepaprika, 
1200.- 

ajt, sajt, mozzarella, feta) ........................ 1300.- 

, őszibarack, ananász, sajt) ................................ 1150.- 

................................... 1200.- 

PALÓCOS (paradicsomszósz, füstölt csülök, bacon, kolbász, tepertő, hagyma, csípős paprika, sajt, 
................................................................. 1350.- 

, erős paprika, sajt) (10, 12) ........... 1090.- 

........................................................ 1050.- 

(paradicsomszósz, kolbász, sonka, bacon, hordós káposzta, sajt, tejföl) ................................ 1090.- 

hagyma, bab, chili, sajt) ................... 1090.- 

................................................ 1000.- 

.............................................. 900.- 

Tejszínes alapú pizza kínálatunk: 30 cm 

.......................................................... 1050.- 

dicsomszeletek) ............................ 1090.- 

................................................ 1050.- 

lla, sajt, paradicsomszeletek) ..... 1050.- 

orica, sajt, uborkaszeletek) ................ 1150.- 

................................................. 1000.- 

icsomszeletek, uborkaszeletek) ..... 1000.- 

...................................................... 950.- 

............................................... 1050.- 

tarja, hagyma, füstölt sajt, sajt) ................. 1150.- 

(tejszínmártás, gomba, sonka, csirkemell, őszibarack, mozzarella, sajt) ............................. 1150. 



 

Tejfölös alapú pizza kínálatunk: 30 cm

(Minden pizza tartalmaz: 1, 7)

MÁRIA TERÉZIA (fokhagymás tejföl, gomba, sonka, 

KASZTILIA ORMAI (petrezselymes tejföl, csirkemell, bacon, sajt, paradicsomsz

DA VINCI (tormás tejföl, füstölt csülök, sonka, hagyma, paprik

NOSTREDAMUS (fokhagymás tejföl, szalámi, sonka, lilahagyma, olívabogyó, pfeff

SZENT ANNA (mustáros tejföl, csirkemell, méz, sajt)

TRÓJA (tejföl, sonka, csirkemell, chili, méz, sajt)

KENTAUR (kapros tejföl, sonka, csirkemell, 

FIONA (tejföl, sonka, camembert, mozzarella, áfonya lekvár)

 

Majonéz és sajtkrémes

(Minden pizza tartalmaz: 1, 3, 7, 9)

ODÜSSZEIA (tormás majonéz, füstölt tarja, 

AKROPOLISZ (joghurtos majonéz, gyros hús, hagyma, olívabogyó, fet

ARGUS (joghurtos majonéz, csirkemell, bacon, kukorica, bo

TURUL MADÁR (sajtkrém, sonka, kukorica, sajt)

ARKHIMÉDESZ (sajtkrém, sonka, csirkem

GLADIÁTOR (sajtkrém, sonka, füstölt tarja, bacon, gomba, 

cseresznyepaprika, füstölt sajt, sajt) (10,12)

Családi pizza kínálatunk: 

45 cm
 

 30 cm-es pizzánál:
 zöldségek: + 100.
 húsfélék, tojás, sajt: + 200.
 ketchup, majonéz, chili: + 50.

 

 

 

 

Tejfölös alapú pizza kínálatunk: 30 cm

(Minden pizza tartalmaz: 1, 7) 

MÁRIA TERÉZIA (fokhagymás tejföl, gomba, sonka, mozzarella, füstölt sajt, sajt, paradicsomszeletek)

KASZTILIA ORMAI (petrezselymes tejföl, csirkemell, bacon, sajt, paradicsomszeletek)

DA VINCI (tormás tejföl, füstölt csülök, sonka, hagyma, paprika, sajt, paradicsomszeletek)

MUS (fokhagymás tejföl, szalámi, sonka, lilahagyma, olívabogyó, pfeff

tejföl, csirkemell, méz, sajt) (10) ................................................................

csirkemell, chili, méz, sajt) ................................................................

(kapros tejföl, sonka, csirkemell, bacon, lilahagyma, sajt, paradicsomszeletek)

(tejföl, sonka, camembert, mozzarella, áfonya lekvár) ................................

 

és sajtkrémes alapú pizza kínálatunk: 30 cm

(Minden pizza tartalmaz: 1, 3, 7, 9) 

ODÜSSZEIA (tormás majonéz, füstölt tarja, füstölt sajt, sajt, paradicsomszeletek)

AKROPOLISZ (joghurtos majonéz, gyros hús, hagyma, olívabogyó, feta, sajt, paradicsomszeletek)

ARGUS (joghurtos majonéz, csirkemell, bacon, kukorica, borsó, sajt, paradicsomszeletek)

jtkrém, sonka, kukorica, sajt) ................................................................

ARKHIMÉDESZ (sajtkrém, sonka, csirkemell, kukorica, brokkoli, sajt) ................................

GLADIÁTOR (sajtkrém, sonka, füstölt tarja, bacon, gomba,  

paprika, füstölt sajt, sajt) (10,12) ................................................................

Családi pizza kínálatunk:  

45 cm-es: 2500.-     51 cm-es: 3000.- 

 

 + feltétek:  

es pizzánál: családi pizzánál:
zöldségek: + 100.- zöldségek: + 200.

húsfélék, tojás, sajt: + 200.- húsfélék, tojás, sajt: + 400.
ketchup, majonéz, chili: + 50.- ketchup, majonéz, chili: + 100.

Tejfölös alapú pizza kínálatunk: 30 cm 

ajt, sajt, paradicsomszeletek)1090.- 

eletek) ....................... 1150.- 

a, sajt, paradicsomszeletek) ................. 1150.- 

MUS (fokhagymás tejföl, szalámi, sonka, lilahagyma, olívabogyó, pfefferóni, sajt) ........... 1090.- 

..................................... 1090.- 

..................................................... 1090.- 

acon, lilahagyma, sajt, paradicsomszeletek) .................... 1200.- 

................................................................ 1150.- 

alapú pizza kínálatunk: 30 cm 

ajt, sajt, paradicsomszeletek) .............................. 1090.- 

a, sajt, paradicsomszeletek) (8) . 1.150.- 

rsó, sajt, paradicsomszeletek) ...................... 1090.- 

................................................ 1000.- 

................................................ 1090.- 

............................................................. 1200.- 

családi pizzánál: 
zöldségek: + 200.- 

húsfélék, tojás, sajt: + 400.- 
ketchup, majonéz, chili: + 100.- 



 

Az alábbi kódszámokból megtudhatja, hogy ételeink milyen 
allergéneket tartalmazna

Ezek a számok zárójelben olvashatóak az étlapon felsorolt 

 

 

Glutén                        1

Rákfélék                    2

Tojás                         3

Halak                      4

Földimogyoró         5

Szója                     6

Tej                        7

 

 

 

Allergén táblázat 

 

 
Az alábbi kódszámokból megtudhatja, hogy ételeink milyen 

allergéneket tartalmaznak. 
Ezek a számok zárójelben olvashatóak az étlapon felsorolt 

étkeink után. 

 

 
 
 
 

 

Glutén                        1 

Rákfélék                    2 

Tojás                         3 

Halak                      4 

Földimogyoró         5 

Szója                     6 

Tej                        7 

Diófélék                      8

Zeller                          9

Mustár                     10

Szezámmag              11

Szulfitok                  12

Puhatestűek            13

Csillagfürt                14

Az alábbi kódszámokból megtudhatja, hogy ételeink milyen 

Ezek a számok zárójelben olvashatóak az étlapon felsorolt 

Diófélék                      8 

Zeller                          9 

Mustár                     10 

Szezámmag              11 

Szulfitok                  12 

Puhatestűek            13 

Csillagfürt                14 



 

Üdítők: 

 

Pepsi 0,25 l  
Pepsi Light 0,25 l  
Schweppes narancs 0,25 l 
Schweppescitrus 0.25 l 
Schweppestonic 0,25 l 
7up 0,25 l 
Canadadry 0,25 l 
Tropicana Őszibarack 0,25 l 
Tropicana Ananász 0,25 l 
TropicanaMultivitamin 0,25 l 
Tropicana Alma 0,25 l 
Tropicana Narancs 0,25 l 
Lipton Citromos Tea 0,25 l 
Lipton Barackos Tea 0,25 l 
Lipton Zöld Tea 0,25 l 
Pepsi dobozos 0,33 l 
Mirinda dobozos 0,33 l 
Pepsi 0,5 l 
Toma Meggy-Alma 0,5 l 
Lipton Citromos Tea 0,5 l 
Lipton Barackos Tea 0,5 l 
Lipton Zöld Tea 0,5 l 
 
Pepsi kimért 0,1 l 
Schweppes narancs kimért 0,1 l 
Canadadry kimért 0,1 l 
Toma Almalé kimért 0,1 l 
Toma Narancslé kimért 0,1 l 
Toma Körtelé kimért 0,1 l 
Sió Őszibaracklé kimért 0,1 l 
Happy dayfeketeribizlilé kimért 0,1l 
Happy dayananászlé kimért 0,1l 

 
Ásványvizek: 

  
Kristályvíz szénsavas 0,3 l 
Kristályvíz szénsavmentes 0,3 l 
Kristályvíz szénsavas 0,5 l 
Kristályvíz szénsavmentes 0,5 l 

 

 

 

 

ITALLAP

üveg 1 l 
250.- 1000.- 
250.- 1000.- 
250.- 1000.- 
250.- 1000.- 

 250.- 1000.- 
250.- 1000.- 
250.- 1000.- 
280.- 1120.- 
280.- 1120.- 
280.- 1120.- 
280.- 1120.- 
280.- 1120.- 
280.- 1120.- 
280.- 1120.- 
280.- 1120.- 
280.- 848.- 
280.- 848.- 
350.- 700.- 
350.- 700.- 
350.- 700.- 
350.- 700.- 
350.- 700.- 

80.- 800.- 
80.- 800.- 
80.- 800.- 

100.- 1000.- 
100.- 1000.- 
100.- 1000.- 
100.- 1000.- 
100.- 1000.- 
100.- 1000.- 

üveg 1l 
200.- 666.- 
200.- 666.- 
250.- 500.- 
250.- 500.- 

 

Energiaitalok:

  
Bomba 
Red bull 

Sörök

  
Soproni csapolt korsó 0,5 l
Soproni csapolt pohár 0,3 l
Heineken 0,5 l 
Soproni 0,5 l 
EdelweissHefetrüb 0,5 l 
Soproni Fekete Démon 0,5 l
Heineken 0,33 l 
PilsnerUrquell 0,33 l 
Soproni Max 0,5 l 
GösserAlk.mentes NaturZitrone0,33

Röviditalok:

WHISKEY-K: 

Johnnie Walker Red Label
Ballantines 
JimBeam 
Jack Daniels 
ChivasRegal 12 years old 

COGNAC: 

Metaxa ***** 

KESERŰ LIKŐRÖK:

Jägermeister 
Zwack Unicum 
Zwack Unicum Next 
Zwack Unicum Szilva 
Hubertus 

Energiaitalok: 

üveg 1l 
420.-1680.- 
620.-2480.- 

 

Sörök: 

üveg 1l  
Soproni csapolt korsó 0,5 l 380.- 760.- 
Soproni csapolt pohár 0,3 l 260.- 865.- 

500.- 1000.- 
380.- 760.- 

 600.- 1200.- 
Soproni Fekete Démon 0,5 l 380.- 760.- 

350.- 1050.- 
350.- 1050.- 
380.- 760.- 

GösserAlk.mentes NaturZitrone0,33l 320.- 960.- 

 
Röviditalok: 

2 cl 4 cl 1l 

Johnnie Walker Red Label 300.- 600.- 15000.- 
300.- 600.- 15000.- 
300.- 600.- 15000.- 
380.- 760.- 18000.- 

ChivasRegal 12 years old 430.- 860.- 21500.- 

2 cl 4 cl 1l 

300.- 600.- 15000.- 

KESERŰ LIKŐRÖK: 2 cl 4 cl 1 l 

300.- 600.- 15000.- 
260.- 520.- 13000.- 
260.- 520.- 13000.- 

 260.- 520.- 13000.- 
260.- 520.- 13000.- 



 

 

 

 

RUMOK: 

 2 cl 

Portorico 380.- 
Bacardi 300.- 
Bacardi Razz 300.- 
Bacardi Limon 300.- 
Bacardi Apple 300.- 
Bacardi Cherry 300 

ÉGETETT SZESZEK: 2 cl 

Vilmos 260.- 
Mercurius Ouzo 260.- 

GINEK: 2 cl 

Gordon’s Gin 260.- 

TEQUILA-K: 2 cl 

Sierra Tequila Silver 300.- 

VODKÁK: 2 cl 

Finlandia vodka 260.- 
Royal vodka 230.- 

LIKŐRÖK: 2 cl 

Malibu 300.- 
Baileys 300.- 
Fütyülős mézes málna 260.- 
Fütyülős mézes bodza  260.- 
Fütyülős mézes kék áfonya 260.- 
Fütyülős mézes barack 260.- 

PÁLINKÁK: 2 cl 

Kosher Szilva 400.- 
Hírös Kecskeméti  
Szilva Pálinka 400.- 
Hírös Kecskeméti  
Alma Pálinka 400.- 
Hírös Kecskeméti  
Mézes Ágyas Áfonya 400.- 
Hírös Kecskeméti  
Meggy Pálinka 400.- 
Hírös Kecskeméti 
Mézes Ágyas Meggy 400.- 
Panyolai SQ Kajszibarack 500.- 1000.
Panyolai SQ Vilmoskörte 500.- 1000.
Panyolai elixirFeketeribizli 500.- 1000.

 

 

 

 4 cl 1 l 

 760.- 18000.- 
 600.- 15000.- 
 600.- 15000.- 
 600.- 15000.- 
 600.- 15000.- 

 4 cl 1 l 

 520.- 13000.- 
 520.- 13000.- 

 4 cl 1 l 

 520.- 13000.- 

 4 cl 1 l 

 600.- 15000.- 

 4 cl 1 l 

 520.- 13000.- 
 460.- 11500.- 

 4 cl 1 l 

 600.- 15000.- 
 600.- 15000.- 
 520.- 13000.- 
 520.- 13000.- 
 520.- 13000.- 
 520.- 13000.- 

 4 cl 1 l 

 800.- 20000.- 

 800.- 20000.- 

 800.- 20000.- 

 800.- 20000.- 

 800,- 20000.- 

 800.- 20000.- 
1000.- 25000.- 
1000.- 25000.- 
1000.- 25000.- 

 

 

 
VERMOUTOK: 

 

GarroneChery 
Martini  Bianco 
Martini Rosato 

Pezsgők:

 
BB száraz 
BB édes 
Törley Fortuna doux 
Asti Cinzano 

Borok:

SZÁRAZ FEHÉRBOROK:

Nyakas Budai  
Chardonnay 
Nyakas Budai  
Irsai Olivér 
Tornai Nagy Somlói  
Juhfark 
Szeremley Badacsonyi  
Rizling 

FÉLÉDES FEHÉRBOROK:

Koch Hajós Bajai Cserszegi 
Fűszeres 
Babits pince Tokaji  
Sárgamuskotály 
Royal Borház Mátrai Irsai Olivér

ÉDES FEHÉRBOROK:

Babits pince Tokaji Aszú 
3 puttonyos 

SZÁRAZ ROSÉ BOROK:

Gere Tamás Villányi  
Rosé 

FÉLÉDES ROSÉ BOROK: 

Bárdos és fia  
Mátrai Pinot-NoirRosé 

 1dl 1l 

 450.- 4500.- 
 450.- 4500.- 
 450.- 4500.- 

Pezsgők: 

 üveg 1 l 
 1500.- 2000.- 
 1500.- 2000.- 

 2250.- 3300.- 
 3900.- 5200.- 

Borok: 

SZÁRAZ FEHÉRBOROK: 1 dl üveg 1 l 

360.- 2700.- 3600.- 

360.- 2700.- 3600.- 

 3000.- 4000.- 

 3300.- 4400.- 

FÉLÉDES FEHÉRBOROK: 1 dl üveg 1 l 

Koch Hajós Bajai Cserszegi  
260.- 1950.- 2600.- 

380.- 2850.- 3800.- 
Royal Borház Mátrai Irsai Olivér680.- 5100.- 6800.- 

ÉDES FEHÉRBOROK:  1 dl üveg 1 l 

Babits pince Tokaji Aszú  
760.- 3800.- 7600.- 

SZÁRAZ ROSÉ BOROK: 1 dl üveg 1 l 

380.- 2825.- 3800.- 

FÉLÉDES ROSÉ BOROK:  1 dl üveg 1 l 

680.- 5100.- 6800.- 



 
 
 
 
 

 

SZÁRAZ VÖRÖSBOROK: 

  1 dl 

Gere Tamás Villányi Cabernet  
Sauvignon  5100.
Teleki Cabernet Franc 360.- 2700.
Juhász Egri Bikavér  3000.
Kovács Villányi Cabernet 
Savignon 360.- 2700.

FÉLÉDES VÖRÖSBOROK: 1 dl 

Koch Szekszárdi Merlot 320.- 2400.

ÉDES VÖRÖSBOROK:  1 dl 

Ostoros Egri Medina 260.- 1950.
Royal Borház Mazsolabor 950.- 4750.
Bárdos és Fia Mátrai  
MerlotPinot-Noir 760.- 5700.

 
Kávék, teák: 

   
Espresso kávé  
Cappuccino  
Lattemacchiato  
Tejes kávé  
Forró csokoládé  
Jeges kávé fagylalttal  
Caffeenugato (Espresso kávé, mogyorókrém, 
tejszínhab)  
Caffeecocolatte (Espresso kávé,  
kókusz szirup, tejszínhab)   
Bailey’s coffee (Espresso kávé, Bailey’s,  
tejszínhab)  
Gyümölcs tea  
Zöld tea  
Fekete tea  
Méz  

 

 

 

 üveg 1 l 

5100.- 6800.- 
2700.- 3600.- 
3000.- 4000.- 

2700.- 3600.- 

 üveg 1 l 

2400.- 3200.- 

 üveg 1 l 

1950.- 2600.- 
4750.- 9500.- 

5700.- 7600.- 

  adag 
  250.- 
  350.- 
  450.- 
  350.- 
  400.- 
  650.- 

Caffeenugato (Espresso kávé, mogyorókrém, 
  550.- 

  550.- 
 

  600.- 
  350.- 
  350.- 
  350.- 
  100.- 

 
 

 
 
 
 

Alkoholos koktélok:
  
TG Melon 
Tequila Sunrise 
PinaColada 
Sex On The Beach 
BlueHawaiian 
Mai Tai 
 

Alkoholmentes koktélok
  
Sex On The Beachalkoholmentes
Ricocconealkoholmentes 
PinaColadaalkoholmentes
Bora-Bora 
 

 
 

Alkoholos koktélok: 
   adag 
   1690.- 
   1490.- 
   1690.- 
   1490.- 
   1890.- 
   1890.- 

Alkoholmentes koktélok 
   adag 

Sex On The Beachalkoholmentes    890.- 
    890.- 

PinaColadaalkoholmentes    890.- 
   890.- 

 
 


