Levesek
Húsleves gazdagon

950.-

Csontleves csészében

500.-

Fokhagymakrémleves, fűszeres kenyérkockával

950.-

Tárkonyos szarvasraguleves,erdei gombákkal és burgonyagombóccal

1500.-

Vegetáriánus és előétel ajánlatunk

Hideg libamáj zsírjában, friss balzsamkrémes salátaágyon

3500.-

Rántott gombafejek, hasábburgonya, tartár mártással

2100.-

Grillezett camembert, pirított mandulával, balzsamkrémes salátaágyon

2100.-

Gnocci tejszínes erdei gombamártással

1800.-

Rántott sajt, hasábburgonya, majonéz

2100.-

Saláták
Csemege uborka

500.-

Almaparika

500.-

Olajos hordós káposzta

500.-

Házi vegyes vágott

500.-

Ketchup, majonéz

300.-

Csomagolás díja

200.-
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Étel ajánlatunk
Ropogós csülök, házi steak burgonyával

3200.-

Borjúláb rántva, párolt rizzsel, tartár mártással

2900.-

Vörösboros marha pökölt knédlivel

2900.-

Szarvasragú nagyvadász módra, knédlivel:
Kockázott szarvas füstölt szalonnával és erdei gombákkal pirítva,
kakukkfűvel és borókabogyóval ízesített pikáns mártásban tálalva

3500.-

Jani chefünk specialitása:
Roston csirkemellre halmozott bacon szalonnás kelbimbó, szerecsendiós
tejszínes mártással és rösti burgonyával

2800.-

Hízott libamájjal töltött csirkemell rántva, burgonyapürével

3100.-

Aszalt gyümölcsökkel töltött csirkemell sokmagvas bundában,
burgonyapürével

2800.-

Ropogós libacomb, hízott libamáj, aszalt szilvás párolt káposzta,
burgonyapüré

3500.-

Ropogós kacsacombok,aszalt szilvás párolt káposztával és burgonyapürével 3200.Burg tál (2 fő részére)
Rántott csirkemellek, cordon bleu, pisztráng ropogósra sütve,
hasábburgonyával és párolt rizzsel tálalva

6200.-

Bőség tál (2 fő részére)
Szalonnás szűztekercsek nyárson, , libamájjal töltött csirkemell rántva,
grillezett camembert, roston lazac, házi steakburgonya és grill zöldség

7500.-

Ördöglángos
Csíkokra vágott húsokat és a gombát különleges fűszerekkel pároljuk,
tócsniba töltjük és saláta körettel tálaljuk

2800.-
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Pisztráng ropogósra sütve, pirított mandulával, friss salátával
és házi steakburgonyával
Grillezett lazac, friss salátával

2900.2900.-

Talizmán szűsz
3200.Csíkokra vágott szűzpecsenye vörösboros mártásban párolt hízott libamájjal
erdei gombákkal és rösti burgonyával
Szalonnás szűztekercs nyárson, grillezett zöldségekkel,
házi steakburgonyával és fokhagymás tejföllel tálalva

3200.-

Hagymás hízott libamáj , burgonyapürével

5800.-

Rántott sertésborda, hasábburgonyával

2200.-

Rántott csirkemell, burgonyapürével

2500.-

Cordon bleu, hasábburgonyával

2700.-

Gyros tál

2200.-

Desszertek

Mogyorókrémes palacsinta, vanília fagylalttal

1100.-

Gundel palacsinta

1300.-

Főzött mákkrémmel töltött palacsinta, marcipános meggy mártással

1500.-

Brownie, vanília fagylalttal és erdei gyümölcs mártással

1100.-

Gesztenyepüré

950.Az áraink nem tartalmazzák a felszolgálás díját.
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