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PIZZÁK            28cm / 45 cm 

1. Margaréta         1390,-/2690,- 
(paradicsomos alap, sajt, paradicsom karikák)  

2. Gombás          1390,-/2690,- 
(paradicsomos alap, sajt, gomba) 

3. Sonkás         1390,-/2690,- 
(paradicsomos alap, sajt, sonka) 

4. Sonkás-gombás        1390,-/2690,- 
(paradicsomos alap, sajt, sonka, gomba) 

5. Sonkás-kukoricás        1390,-/2690,- 
(paradicsomos alap, sajt, sonka, kukorica) 

6. Sonkás-gombás-kukoricás       1390,-/2690,-  
(paradicsomos alap, sajt, sonka, gomba, kukorica) 

7. Hawai         1390,-/2690,- 
(paradicsomos alap, sajt, sonka, ananász) 

8. Szalámis         1390,-/2690,- 
(paradicsomos alap, sajt, szalámi) 

9. Kolbászos         1390,-/2690,- 
(paradicsomos alap, sajt, kolbász, lilahagyma) 

10. 4 évszak         1390,-/2690,- 
(paradicsomos alap, sajt, sonka, kukorica, gomba, zöldborsó) 

11. Vega         1390,-/2690,- 
(paradicsomos alap, sajt, kukorica, gomba, zöldborsó, brokkoli) 

12. Casino         1390,-/2690,- 
(paradicsomos alap, sajt, kukorica, szalámi, bacon) 

13. Mexicói         1390,-/2690,- 
(paradicsomos alap, sajt, kukorica, bab, lilahagyma, kolbász, chili por) 

16. Tonhalas         1490,-/2890,- 
(paradicsomos alap, sajt, tonhal, lilahagyma) 

17. Bacon szalonnás        1490,-/2890,- 
(paradicsomos alap, sajt, bacon, lilahagyma, kukorica) 

18. Sajt trió         1490,-/2890,- 
(paradicsomos alap, sajt, füstölt sajt, feta sajt) 

19. Tavaszi         1490,-/2890,- 
(tejfölös-tormás alap, sajt, füstölt tarja, főtt tojás, paprika, lilahagyma) 

20. Barbecue-s         1490,-/2890,- 
(barbecue alap, sajt, lilahagyma, grillezett csirkemell csíkok, bacon szalonna) 

22. Liverpool         1490,-/2890,- 
(paradicsomos alap, sajt, sonka, gomba, főtt tojás) 

23. Tarjás         1490,-/2890,- 
(fokhagymás-tejfölös alap, sajt, füstölt tarja, torma, lilahagyma) 

24. Hawai csirkés        1490,-/2890,- 
(fokhagymás-tejfölös alap, sajt, grillezett csirke csíkok, kukorica, ananász) 

25. Babos         1490,-/2890,- 
(paradicsomos alap, sajt, lilahagyma, bab, kolbász, csemege pfefferoni, mozzarella) 

26. Bolognai         1490,-/2890,- 
(paradicsomos alap, sajt, bolognai ragu, lilahagyma) 

28. Gyros-os         1490,-/2890,- 
(fokhagymás-tejfölös alap, sajt, grill fűszer, grillezett csirkecsíkok, lilahagyma, paradicsom karikák) 

29. Hústorony         1490,-/2890,- 
(paradicsomos alap, sajt, bolognai ragu, sonka, szalámi, kolbász, bacon, lilahagyma) 

30. Vaddisznó         1490,-/2890,- 
(paradicsomos alap, bolognai ragu, chilipor, lilahagyma, csípős pfefferoni, kolbász, bacon)  
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31. Norro         1490,-/2890,- 
(fokhagymás-tejfölös alap, sajt, sonka, lilahagyma, paradicsom karikák, feta sajt) 

32. Frankfurti         1490,-/2890,- 
(mustáros-fokhagymás-tejfölös alap, sajt, füstölt tarja, virsli, paprika) 

33. Rodeo         1490,-/2890,- 
(fokhagymás-tejfölös alap, sajt, grillezett csirkecsíkok, paradicsom karikák, paprika, lilahagyma) 

34. Barbecue plusz        1490,-/2890,- 
   

(barbecue alap, sajt, bacon, ananász) 

 

 

PIZZAFIX TÉSZTÁK  
 

1. Bolognai spagetti (kérésre CSÍPŐSEN!)       1750,-  

3. Spagetti Carbonara         1690,-  

4. Spenótos-krémsajtos penne tészta (parajos-krémsajtos penne tészta)  1490,-  

5. Tejfölös pulykacsíkok penne tésztával (csirkehúsos penne tészta)  1750,-  

6. Lasagne           1890,-  

9. Tenger gyümölcsei tagliatelle tészta  ÚJ!      1890,-  

11. Bazsalikom pesto-val és feta sajttal forgatott gnocchi   ÚJ!   1890,- 

 grillezett csirkemell csíkokkal    

14. Firenzei spagetti          1790,- 

 (tejszínes-spenótos-füstölt sonkás) 

15. Piedone spagetti          1850,- 

 (paradicsomos-sonkás-babos-kolbászos-hagymás) 

16. Görögös spagetti          1850,-  

 (feta sajtos-aszalt paradicsomos, tejszínes) 

17. Olaszos spagetti         1890,- 

 (csirkecsíkkal, gombával, olívabogyóval és aszalt paradicsommal) 

 

EGYTÁLÉTELEK  

Brassói aprópecsenye pirított burgonyával       2350,-  

Sertéspörkölt házi galuskával        2350,-  

Marhapörkölt vasi dödöllével (pirított hagymával forgatva)   2490,- 

Tarhonyáshús csemegeuborkával       1790,- 

Tarhonyáshús káposztasalátával       1790,- 

Tarhonyáshús uborkasalátával       1860,- 
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FRISSENSÜLTEK KÖRETTEL   

Bolognai borda         2690,- 

Baconbe göngyölt csirkemáj roston rizi-bizivel     2390,- 

Rántott camembert sajt áfonya lekvárral és párolt rizzsel    2250,- 

Rántott sajt tartármártással és párolt rizzsel      2250,- 

Cordon Bleu pulykamellből (sajttal és sonkával töltve) hasábburgonyával  2690,- 

Rántott vegyes zöldségek tartármártással (karfiol, brokkoli, gomba)   1970,- 

zöldséges párolt rizzsel 

Rántott csirkemell baconos burgonyapürével     2400,- 

Rántott sertésszelet petrezselymes burgonyával     2355,- 

Roston csirkemell filé sajtmártással és párolt rizzsel    2625,- 

Spenóttal és feta sajttal töltött csirkemell rántva tojásos párolt rizzsel  2665,- 

Parasztos Cordon Bleu házi burgonya krokettel      2850,- 

 (baconnal, lila hagymával és füstölt sajttal töltött pulykamell rántva)  

Sajtos bundában sült csirkemell kétféle mártogatóval és hasábburgonyával 2850,- 

(fokhagymás tejföllel és édes-chilis mártogatóval) 

Mediterrán csirkemell petrezselymes párolt rizzsel     2695,-  

(roston csirkemell paradicsommal, bazsalikom pesto-val és 

 mozzarella sajttal csőben sütve)  
 

SAVANYÚSÁGOK  

Káposztasaláta; Csemegeuborka       420,- 

Uborkasaláta; Paradicsomsaláta       490,- 
 

FRISS SALÁTÁK  

Friss kerti saláta ezersziget öntettel       1590,- 

Friss kerti saláta ezersziget öntettel, szezámmagos csirkecsíkokkal  2190,- 

Friss kerti saláta zöldfűszeres joghurtos öntettel     1590,- 

Friss kerti saláta zöldfűszeres joghurtos öntettel, szezámmagos csirkecsíkokkal 2190,- 
 

DESSZERTEK  

Mákos guba vanília öntettel        990,-  

Rizsfelfújt barack lekvárral        890,- 

Rizsfelfújt vanília öntettel        890,- 
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Palacsinták           Ft/db 

Kakaós palacsinta           200,- 

Fahéjas palacsinta          220,- 

Barack lekváros palacsinta         200,- 

Nutellás palacsinta          270,- 

Nutellás-vanilia pudingos palacsinta       325,- 

Nutellás-diós palacsinta         390,- 

Nutellás-meggyes palacsinta         425,- 

Nutellás-banános palacsinta         475,- 

Túrós palacsinta          325,- 

Túrós-mazsolás palacsinta         350,- 

Túrós-meggyes palacsinta         370,- 

Túrós-banános-mézes palacsinta        495,- 

Eper lekváros palacsinta         200,- 

Áfonya lekváros palacsinta         295,- 

Kakaós-karamellás palacsinta        295,- 

Diós palacsinta          320,- 

Diós-mézes palacsinta          350,- 

Diós-meggyes palacsinta         350,- 

Diós-lekváros palacsinta         350,- 

Kókuszos palacsinta          230,- 

Vanília pudingos palacsinta         230,- 

Vanília pudingos-karamellás palacsinta       370,- 

Vanília pudingos-diós palacsinta        395,- 

Vanília pudingos-kakaós palacsinta        370,- 

Vanília pudingos-kókuszos palacsinta       370,- 

Vanília pudingos-fahéjas palacsinta        370,- 

Vanília pudingos-banános palacsinta       435,- 

Túrós-mazsolás palacsinta vanília és áfonyaöntettel     450,- 

Túrós-meggyes palacsinta vanília és karamellöntettel     490,- 

Túró rudis (barackos) palacsinta        475,- 

Túró rudis (áfonyás) palacsinta        475,- 

Túró rudis (epres) palacsinta         475,- 

Kakaós-fahéjas palacsinta         200,- 

Nutellás-vanilia pudingos-diós palacsinta       475- 

Bounty (nutellás-kókuszos) palacsinta       420,- 

Tejfölös-kakaós palacsinta         220,- 

Üres palacsinta          110,- 
Érvényes: 2021. július 21-től visszavonásig! 


