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Paradicsomleves fridottóval
Alföldi gulyásleves

890,1490,890,-

pirított zsemlekockákkal, sajttal hintve

Házias húsleves választható betéttel

770,-

cérnametélttel vagy házi májgaluskával

vajjal és pirítóssal

Hortobágyi húsos palacsinta (1 db)

Roston sült lazac steak kaviáros fűszervajjal

3550,-

sütőtökös burgonyapürével

Bakonyi harcsapaprikás

3350,-

házi galuskával

Rántott fogasfilé

3150,-

vajas - petrezselymes burgonyával és tartármártással

3250,-

Bőrös fogasfilé fűszervajjal vagy fokhagymával

SERTÉSHÚSBÓL KÉSZÜLT ÉTELEK
2860,1350,-

Ropogós sült csülök "Polgármester" módra

2850,-

hagymás sültburgonyával

3450,-

Sült barbecue oldalas
steakburgonyával

VEGETÁRIÁNUS ÉTELEK
Póréhagymás - tejszínes penne tészta

Bugaci sertéskaraj speciál salátával
2440,-

erdei gombákkal

Gombafejek rántva

1960,-

párolt rizzsel és tartármártással

Rántott trappista sajt

2150,-

2990,-

hasábburgonyával

Sült libacomb
hagymás törtburgonyával és párolt káposztával

4550,-

Bélszínjava borsmártással
párolt rizzsel és héjas burgonyával

3250,-

4550,-

szalonnás zöldbabbal, héjas burgonyával

4600,-

Párolt szarvas hátszín

póréhagymával és füstölt sajttal töltve,
vegyes körettel

Pulyka cordon blue

2990,-

Bélszínjava fűszeres juhsajttal koronázva

3190,-

ÜDÍTŐK

1 dl

Pepsi Cola
Schweppes Tonic
Schweppes Orange
7UP
Almafröccs

180,180,180,180,180,-

ROSTOS ÜDÍTŐK

1 dl

Almalé 100%
Narancslé 100%
Őszilé

200,200,200,-

CSAPOLT SÖRÖK
Soproni

szalonnával tűzdelve, szilvás-krokettel és
barnamártással

0,3

0,5

400,- 600,-

ÜVEGES SÖRÖK
Krusovice világos/barna
Soproni IPA
Paulaner búza
Paulaner barna búza
Paulaner alk.m búza
Soproni szűz
Gösser citrom 0.33

MARHA ÉS VAD ÉTELEINK
házi galuskával

Rántott pulykamell szeletek

3120,-

hasábburgonyával

SZÁRNYAS ÉTELEK
szalonnába göngyölt spárgával, sajtmártással,
röszti burgonyával és gombás rizzsel

Fél adag étel rendelése esetén a teljes ár 70%-át számoljuk fel

XXL óriás bécsiszelet (25 dkg)

Marhapörkölt

2920,-

3120,-

fokhagymával fűszerezett, dijoni mustárral pácolt
karaj, roston sütve, majonézes-hagymás
káposztasalátával és sült burgonyával

hasábburgonyával és tartármártással

Roston sült csirkemell

450,620,-

tejszínhabbal vagy
tejhabbal

vajas-petrezselymes burgonyával és grillezett zöldségekkel

HIDEG - MELEG ELŐÉTELEK
Tatárbeefsteak

Espresso
Capuccino

HALBÓL KÉSZÜLT ÉTELEINK

házi csipetkével

Tejszínes fokhagymakrémleves

KÁVÉK

650,650,750,750,750,600,600,-

KIMÉRT BORAINK

1 dl

Soproni kékfrankos cuvée
Zöld veltelini
Kékfrankos rosé
Egri merlot
Boglári tramini

300,300,300,350,350,-

DESSZERTEK
Somlói galuska

990,-

SALÁTABÁR

Túrós palacsinta

990,-

Saláták a salátabárban
választhatók

vaníliaöntettel

770,-

Zserbó palacsinta
diókrémmel és lekvárral töltött
palacsinta csokoládé öntettel

990,-

