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…
Friss zöldfűszeres velouté, rák, retek 1 650.Fresh herb velouté, shrimp, radish
Préselt malacfej, savanyított fenyőrügy 1 850.Head cheese of pork, pickled bud of pine
Szegedi halászlé 1 850.Fish soup of Szeged
Véres hurka, alma, fenyőmag 1 850.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
Marha tatár, pirítós 2 650.Beef tartare, toast
Kacsamáj, hajdinatészta, póréhagyma, ribizli 3 450.Duck foie gras, soba noodle, leek, red currant
Érlelt mangalica tarja és szalonna 3 500.Matured mangalitsa shoulder blade and bacon

FŐÉTELEK / MAIN COURSES
Grillezett kecskesajt, zöldalma, saláta 2 650.Grilled goat cheese, green apple, salad
Erdei gombák, lencse, cukkini 2 950.Wild mushrooms, lentil, zucchini
Fekete bouchot kagyló, tokaszalonna, koriander, chili 3 250.Black bouchot mussels, guanciale, coriander, chili
Kacsamell, sárgabarack, édeskömény, újhagyma 3 450.Duck breast, apricot, fennel, spring onion
Tanyasi gyöngytyúk suprême, fávabab, répa, cseresznye 3 650.Farm fowl suprême, fava bean, carrot, cherry
Galamb, vajbab, gersli, mangalica szalonna 3 950.Pigeon, wax bean, pearl barley, mangalica bacon
Báránygerinc rántva, lencse, káposzta 4 550.Breaded saddle of lamb, lentil, cabbage
Bélszín, gyökérpüré, kacsamáj, gomba 9 000.Tenderloin, parsnip purée, duck foie gras, mushroom
100% Marhaburger 2 380.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
Tonkababos Crème Brûlée 1 250.Tonka bean Crème Brûlée
Sajttorta, sós karamell 1 350.Cheese cake, salted caramel
Csoki, mogyoróvaj, yuzu, levendula 1 350.Chocolate, peanutbutter yuzu, lavender
Házi fagyi és sorbet 450.- / gömb
Homemade ice cream and sorbet
Házi sajtválogatás 2 350.Cheese selection

Ebéd menü / Lunch offer
07.18.- 07.21.
12-15 h
2 fogásos menü/ 2 course menu 2 250.3 fogásos menü/ 3 course menu 2 850.-

Előételek / Starters
Vajtökleves, sült póréhagyma, kapor (V)
Butternut squash, fried leek, dill
Lazac tatár, füstölt kaviár, uborka
Salmon tartar, smoked caviar, cucumber

Főételek / Main courses
Rizottó, cukkini, petrezselyem (V)
Risotto, zucchini, parsley
Sült császár, szilva, bok choy, koriander
Fried pork belly, plum, bok choy, coriander

Desszert/Dessert
Pisztáciás fehércsoki, málna
Pistachio & white chocolate with raspberry
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!

