
Levesek

Húsleves gazdagon                                                                                             950.-
Allergének: glutén, tojás, zeller

Csontleves csészében                                                                                          500.-
Allergének: glutén, tojás

Fokhagymakrémleves, fűszeres kenyérkockával                                               950.-
Allergének: tej, glutén

Tárkonyos vadraguleves, burgonyagombóccal                                                 1600.-
Allergének: tej, tojás, glutén, zeller, mustár

Vegetáriánus és előétel ajánlatunk

Hideg libamáj zsírjában, friss balzsamkrémes salátaágyon                            3500.-

Rántott gombafejek, hasábburgonya, majonéz                                                1900.-
Allergének: tojás, glutén, tej

Grillezett camembert, pirított mandulával, balzsamkrémes salátaágyon        1900.-
Allergének: tej, diófélék

Rántott sajt, hasábburgonya, majonéz                                                             1900.-
Allergének: tej, glutén

Gnocci tejszínes erdei gomba mártásban                                                         2100.-
Allergének: tej, glutén, tojás

Saláták

Csemege uborka                                                                                               500.-
 Allergének: mustármag                                                              
Alma paprika                                                                                                    500.-

Házi vegyes vágott                                                                                            500.-

Görög saláta                                                                                                     1100.-
Allergének: tej

Ketchup, majonéz, tartár                                                                                  300.-
Allergének: tej,tojás

Csomagolás                                                                                                       200.-
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Étel ajánlatunk

Régi-módi                                                                                                             2900.-
(füstölt csülökkel és fehérborban párolt karamellizált hordós 
káposztával töltött sertéskaraj rántva, burgonyapürével)
Allergének: tojás, glutén, tej

Borjúláb rántva, párolt rizzsel és hasábburgonyával tartár mártás                  3600.-
 Allergének: tej, tojás, glutén                                                           
Pisztráng ropogósra sütve, pirított mandulával, friss salátával                         3500.-
és házi steakburgonyával
Allergének: glutén, diófélék, hal

Roston lazac, friss salátával                                                                                 3900.-
Allergének: hal

Talizmán szűzpecsenye                                                                                         3900.-
Roston sertés szűzérme , vörösboros mártásban párolt hízott libamájjal
mogyoró hagymával, erdei gombákkal és -                          
Allergének: glutén, szója, tojás

Camemberttel és dióval grillezett csirkemell, burgonyapürével                         2900.-
és áfonya lekvárral
Allergének: diófélék, tej

Csülök torony (lepcsánkába töltött füstölt csülök és savanyú káposzta,            3500.-
fokhagymás tejföllel tálalva)
Allergének: tej, glutén, tojás

Hízott libamájjal töltött csirkemell rántva, burgonyapürével                             3700.-
Allergének: tojás, glutén, tej

Szarvasragu nagy-vadász módra, rösti burgonyával                                          4100.-
(Kockázott szarvas füstölt szalonnával és erdei gombákkal pirítva
kakukkfűvel, borókabogyóval, tejszínnel és mustárral ízesített 
pikáns mártásban párolva)
Allergének: tej, glutén, tojás, mustár

Aszalt gyümölcsökkel töltött csirkemell rántva, burgonyapürével                    2.900.-
Allergének: tojás, glutén, tej

Ropogós kacsacombok, párolt káposztával és burgonyapürével.                      3900.-
Allergének: tej, glutén

Kemencében sült libacomb, roston hízott libamájjal, burgonyapürével           4600.-
és párolt káposztával    Allergének: glutén, tej                      
Burg tál (2 fő részére)                                                                                          6500.-
Rántott csirkemell, sertésborda sajttal, sonkával töltve, 
pisztráng ropogósra sütve, hasábburgonya, párolt rizs Allergének: hal, glutén, tej

Bőség tál (2 fő részére)                                                                                         8500.-
Csülök szeletek , libamájjal töltött csirkemell rántva,
grillezett camembert , roston lazac, házi steakburgonya és párolt rizzsel              
Allergének: hal, glutén, tej, tojás

Hagymás hízott libamáj , burgonyapürével                                                        6500.-
 Allergének: glutén, tej 



Rántott sertésborda, hasábburgonyával                                                             2200.-
Allergének: tojás, glutén

Rántott csirkemell, burgonya pürével                                                                 2400.-
 Allergének: tojás, glutén, tej

Gyros tál                                                                                                               1900.-
 Allergének: tej, glutén                                                                                                           

Desszertek

Mogyorókrémes palacsinta vanília fagylalttal                                           1100.-
Allergének: glutén, tojás,  tej, diófélék

Csokoládé felfújt vanília fagylalttal és erdei gyümölcs mártással            1500.-
Allergének: Glutén, tojás, tej, diófélék

Gundel palacsinta                                                                                       1500.-
Allergének: diófélék, tej, tojás, glutén
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