ÉTLAP / MENU
ELŐÉTELEK / STARTERS
Ha még jól esne egy kosár kenyér/ gluténmentes kenyér…400.-/ 600.If you would like one more bread/ gluten-free bread basket…
Zellerkrémleves, báránycsülök 1 550.Cream of celery soup, lamb shank
Sertés pástétom, káposzta, szarvasgomba 1 750.Pork pâté, cabbage, truffle
Szegedi halászlé 1 950.Fish soup of Szeged
Véres hurka, alma, fenyőmag 1 950.Black pudding, apple, pine nut
Marinált szardínia, sárgadinnye, korianderes zöldsaláta 1 950.Marinated sardinia, melon, green salad with coriander
Marinált lazac, grillezett avokádó, ponzu 2 550.Marinated salmon, grilled avocado, ponzu
Kacsamáj, hajdinatészta, póréhagyma, ribizli 3 450.Duck foie gras, soba noodle, leek, red currant
Marha tatár, füstölt kaviár, hajdina ropogós 3 650.Beef tartare, smoked caviar, crispy buckwheat
FŐÉTELEK / MAIN COURSES
Grillezett kecskesajt, zöldalma, saláta 2 650.Grilled goat cheese, green apple, salad
Erdei gombák, lencse, tojás, cukkini 2 950.Wild mushrooms, lentil, egg, zucchini
Kacsamell, szilva, édeskömény, újhagyma 3 450.Duck breast, plum, fennel, spring onion
Tanyasi gyöngytyúk suprême, zöldborsó, répa, szeder 3 650.Farm fowl suprême, green pea, carrot, blackberry
Galamb, alma, cékla, kapor, hajdina 4 150.Pigeon, apple, beetroot, dill, buckwheat
Borjú bríz, mangold, kacsamáj, szarvasgomba 4 350.Sweet bread, mangold, duck liver, truffle
Báránygerinc rántva, lencse, káposzta 4 550.Breaded saddle of lamb, lentil, cabbage
Szivárványos pisztráng, hagyma, zöldbab, sárgaborsó 4 950.Rainbow trout, onion, green bean, split peas
U.S. Prime Angus Rib eye (40 dkg), póréhagyma, kukorica 13 850.U.S. Prime Angus Rib eye (40 dkg), leek, corn
100% Marhaburger 2 680.Cheddar sajt, mustármagos házi majonéz, szalmakrumpli
100% Beef burger
Cheddar cheese, homemade mustard seed mayo, fries
Ha ez még nem elég!/ If it’s not enough!
Feltüntetett áraink a szervízdíjat nem tartalmazzák és forintban értendőek.
Our prices are in HUF. Service charge is not included.
TV@2015s
Amennyiben bármilyen ételre allergiás, kérjük jelezze a felszolgálóknak!
Please let us know in case of any kind of food allergy!

Jalapeno: 200 Ft

Stilton: 300 Ft

Káposztasali/Coleslaw: 300 Ft

DESSZERTEK / DESSERTS

Vaníliás Crème Brûlée 1 250.Vanilla Crème Brûlée

Túró, szilva, fahéj 1 350.Cottage cheese, plum, cinnamon

Házi sajtválogatás 3 250.Cheese selection

Feltüntetett áraink a szervízdíjat nem tartalmazzák és forintban értendőek.
Our prices are in HUF. Service charge is not included.
TV@2015s
Amennyiben bármilyen ételre allergiás, kérjük jelezze a felszolgálóknak!
Please let us know in case of any kind of food allergy!

