"MASZAT MENÜ"

KIDS MEAL

RÁNTOTT CSIRKEMELL hasábburgonyával (1,2,6)

1 190 Ft

BREADED CHICKEN BREAST with french fries

RÁNTOTT CAMEMBERT hasábburgonyával
(1,2,5,6)

1 190 Ft

BREADED CAMEMBERT with french fries

ELŐÉTELEK

STARTERS

TATÁRBEEFSTEAK (1,5,6)

3 190 Ft

TATARBEEFSTEAK

"BELGA MALACKOCSONYA" torma habbal,
cékla carpaccióval

1 990 Ft

"BELGA" PORK JELLY with horse-radish and
beetroot carpaccio

RÁNTOTT CAMEMBERT sült ananásszal és
áfonyalekvárral (1,2,5,6)

1 890 Ft

BREADED CAMEMBERT with grilled pineapple and
cranberry jam

LEVESEK

SOUPS

MARHAHÚSLEVES
lúdgége tésztával vele fött zöldségekkel (1,2,6)

1 090 Ft

VEAL BOUILLON
with vegetables and vermicelli

CHEDDAR SAJTKRÉM LEVES
jalapeno paprikával és tortilla chipsszel

1 290 Ft

CHEDDAR CHEESE CREAM SOUP
jalapeno paprika and tortilla chips

BABGULYÁS BOGRÁCSBAN 0,5L (1)

1 290 Ft

BEAN GOULASH SOUP 0,5 L

HARCSA HALÁSZLÉ BOGRÁCSBAN 0,5L (1)

1 390 Ft

FISHERMAN'S CATFISH SOUP 0,5L

SALÁTÁK

SALADS

CÉZÁR SALÁTA CSIRKÉVEL
parmezánnal szórva (5,6)

1 890 Ft

CAESAR SALAD WITH CHICKEN FILLET
and parmesan cheese

CÉZÁR SALÁTA TONHALLAL
parmezánnal szórva (1,5)

1 990 Ft

CAESAR SALAD WITH TUNA
and parmesan cheese

CÉZÁR SALÁTA RÁKNYÁRSSAL
parmezánnal szórva (1,5)

1 990 Ft

CAESAR SALAD WITH SHRIMP
and parmesan cheese

KÉTSZEMÉLYES TÁL

PLATTER FOR TWO PERSONS

"BELGATÁL"
Mátrai borzas, BBQ oldalas, Belga Rolád,
jázmin rizs, fűszeres cikkburgonya, coleslaw
(1,2,5,6)

6 790 Ft

"BELGA PLATE"
chicken breast "Mátrai" style, BBQ spare ribs,
Belga coated rolled pork meat, steamed jasmin rice,
spicy potatoes, coleslaw salad

Ar árak forintban értendőek és az áfa-t tartalmazzák.
Allergének jelölése : 1 - glutén/gluten 2 - liszt/flour 3 - csípős/hot 4 - olajos magvak/oilseeds 5 - laktóz/lactose 6 - tojás/egg

HALAK

FISH

HARCSAPAPRIKÁS JUHTÚRÓS
SZTRAPACSKÁVAL (1,2,5,6)

2 890 Ft

CATFISH PAPRIKASH
with ewe-cheese potato dumpling

LAZACFILÉ ROSTON FŰSZERVAJJAL (5)
párolt jázmin rizzsel és friss kevert salátával

2 790 Ft

SALMON FILLET ROASTED AND HERB BUTTER
with steamed jasmin rice and salad

HARCSA FILÉ ROSTON FŰSZERVAJJAL (5)
párolt jázmin rizzsel és salátával

2 590 Ft

CATFISH FILLET ROASTED AND HERB BUTTER
with steamed jasmin rice and salad

SZENDVICSEK

SANDWICHES

BLACK ANGUS BURGER
cheddar sajttal, baconnel, tükörtojással,
jalapeno majonézzel és ecetes hagymával,
hasábburgonyával (1,2,3,5,6)

1 990 Ft

BLACK ANGUS BURGER
with cheddar cheese, bacon, fried egg,
jalapeno mayonnaise and pickled onion,
french fries

"BELGA" GYROS TÁL
fűszeres csirke, sült lapos kenyérrel, friss
görög salátával és hasábburgonyával (1,2,5)

2 490 Ft

"BELGA" GYROS PLATE
with spicy chicken, homemade flat bread,
fresh greek salad and french fries

FŐÉTELEK

MAIN COURSES

JUHTÚRÓS SZTRAPACSKA
(1,2,5,6)

1 890 Ft

EWE-CHEESE POTATO DUMPLINGS
with fried bacon cubes and fresh red onion

GOMBÁS PARADICSOMOS PENNE
parmezános húsgolyókkal (1,5)

2 190 Ft

TOMATO PENNE PASTA WITH MUSHROOM
and parmesan meatballs

GOMOLYA SAJT ROSTON
grill zöldségekkel, paradicsom mojóval (5)

2 290 Ft

EWE CHEESE GRILLED
with grilled vegetables and tomato mojo

CSIRKEMELL ROSTLAPON SÜTVE
Hollandi mártással és párolt jázmin rizzsel (6)

2 390 Ft

ROASTED CHICKEN FILLET
with sauce Hollandaise and steamed jasmin rice

RÁNTOTT CSIRKEMELL
párolt jázmin rizzsel (1,2,6)

2 390 Ft

BREADED CHICKEN FILLET
with steamed jasmin rice

MÉZES-CHILIS CSIRKEMELL FALATOK
bacon köntösben, fűszeres cikkburgonyával (1,3)

2 590 Ft

HONEY-CHILI CHICKEN FILLET
wrapped in bacon with spicy steak potatoes

MÁTRAI BORZAS
párolt jázmin rizzsel és hasábburgonyával
(1,2,5,6)

2 990 Ft

CHICKEN FILLET IN POTATO BREADING
with steamed jasmin rice and french fries

Ar árak forintban értendőek és az áfa-t tartalmazzák.
Allergének jelölése : 1 - glutén/gluten 2 - liszt/flour 3 - csípős/hot 4 - olajos magvak/oilseeds 5 - laktóz/lactose 6 - tojás/egg

FŐÉTELEK

MAIN COURSES

"BELGA" ROLÁD kolbásszal, sajttal,
paprikával töltött sertéskaraj rántva,
rizi bizivel és krokettel (1,2,5,6)

2 790 Ft

"BELGA" BREADED ROLLED PORK MEAT filled
with sausage, cheese and paprika, served with
rice with green beans and potato croquette

SÖRREL LOCSOLT MALACCSÜLÖK
rozmaringos burgonyával (1,5)

2 990 Ft

PORK KNUCKLE HAM dashed in beer with
rosemary potatoes

ROPOGÓS MALACCSÁSZÁR árpa gyönggyel
töltött kelkáposztával, vörös lencse salátával és
dijoni dresszinggel (1)

3 190 Ft

CRISPY PORK with pearl barley cabbage, red lens
salad and dijon dressing

FEKETEERDŐ SONKÁBAN ÉS PARMEZÁNBAN
LASSAN SÜLT SERTÉSSZÜZ
krémes kelkáposztával, rozmaringos burgonyával
(1,4)

3 190 Ft

PORK TENDERLOIN wrapped in bacon and
parmesan cheese, creamy savoy cabbage and
rosemary potatoes

BBQ OLDALAS
ropogós pirított hagymával szórva, coleslaw
salátával és fűszeres cikkburgonyával (1,5,6)

3 590 Ft

BBQ SPARE RIBS
with fried onions, coleslaw salad and spicy
steak potatoes

MARHAHÚSOS LASAGNE bazsalikomos
paradicsom mártással (1,2)

1 890 Ft

LASAGNE WITH PORK MEAT and basil tomato
sauce

LAPON SÜLT BÉCSI SZELET
pankómorzsában, pirított citrommal és
hasábburgonyával (2,6)

2 790 Ft

BREADED VEAL CUTLET VIENNA-STYLE
with roasted lemon and french fries

VÖRÖSBOROS MARHAPÖRKÖLT
juhtúrós sztrapacskával (1,2,5,6)

2 990 Ft

BEEF STEW IN RED WINE
with ewe-cheese potato dumplings

BORJÚPOFA HÚS paradicsomos borjúglazeben
sült fekete olivával, rozmaringos burgonyával
(1,3,5)

3 190 Ft

SOFT VEAL CHEEK MEAT with black olives in
tomato vealglace and rosemary potatoes

MÉZESKALÁCSOS VADRAGU
erdei gombákkal és burgonya krokettel (1)

2 990 Ft

WILD STEW WITH GINGERBREAD
mixed mushrooms and potato croquette

BLACK ANGUS STEAK
fűszervajjal és hasábburgonyával vagy
zöldbors mártással és hasábburgonyával (1,3,5)

5 290 Ft

BLACK ANGUS STEAK
with herb butter and french fries or
with green pepper sauce and french fries

Ar árak forintban értendőek és az áfa-t tartalmazzák.
Allergének jelölése : 1 - glutén/gluten 2 - liszt/flour 3 - csípős/hot 4 - olajos magvak/oilseeds 5 - laktóz/lactose 6 - tojás/egg

DESSZERTEK

DESSERTS

BROWNIE csokoládé öntettel, vanília fagylalttal
és tejszínhabbal (2,5)

1 190 Ft

BROWNIE with chocolate sauce vanilia icecream
and whipped cream

TÚRÓGOMBÓC
fahéjas morzsában édes tejföllel (1,2,5,6)

1 190 Ft

COTTAGE CHEESE BOWLS in cinnamonic crumb
with sweet sour cream

SOMLÓI GALUSKA (1,2,4,5,6)

1 190 Ft

HUNGARIAN TRIFLE

PALACSINTA csokoládé öntettel és tejszínhabbal
Választható ízek: kakaós, lekváros, túrós, nutellás
(1,2,5,6)

490 Ft/db

PANCAKE topped w/whipped cream and chocolate
Fillings : cacao, jam, cottage cheese, nutella

KÖRETEK
Hasábburgonya
Fűszeres cíkkburgonya
Párolt jázmin rizs
Kukoricás rizs
Burgonya krokett (1,2,5,6)
Rozmaringos burgonya
Mediterrán grill zöldségek

GARNISHES
590 Ft
690 Ft
590 Ft
590 Ft
590 Ft
790 Ft
890 Ft

French fries
Spicey steak potato
Steamed jasmin rice
Rice with corn
Potato croquette
Rosemary potatoes
Mediteranian grilled vegetables

SAVANYÚSÁGOK
Házi káposzta saláta
Paradicsom saláta
Friss uborkasaláta tejföllel (1,5)
Cékla
Balzsamecetes saláta

SALADS, PICKLES
590 Ft
690 Ft
690 Ft
690 Ft
950 Ft

Cabbage salad
Tomato salad
Fresh cucumber salad with sour creme
Beetroot
Salad with balsamic dressing

MÁRTÁSOK
Ketchup, mustár, majonéz, tejföl
Pizza szósz (1)
Tartármártás
Zöldbors mártás
Hollandi mártás

SAUCES
150 Ft
190 Ft
290 Ft
390 Ft
490 Ft

Ketchup, mustard, mayo, sour creme
Pizza sauce
Tartar sauce
Green pepper sauce
Sauce Hollandaise

Ar árak forintban értendőek és az áfa-t tartalmazzák.
Allergének jelölése : 1 - glutén/gluten 2 - liszt/flour 3 - csípős/hot 4 - olajos magvak/oilseeds 5 - laktóz/lactose 6 - tojás/egg

Pizzák paradicsomos alappal

32cm

Pizzapanne
pizzakenyér fokhagymás olivás olajjal

990 Ft

Pizzas on tomato sauce base
Pizzapanne
pizzabread with garlic olive oil

Margherita
paradicsomszósz, sajt, mozzarella,
friss paradicsomkarika

1 390 Ft

Margaretha
tomato sauce, cheese, mozzarella,
tomato slice

Gombás
paradicsomszósz, sajt, sonka, gomba

1 590 Ft

Mushroom
tomato sauce, cheese, ham, mushroom

Szalámis
paradicsomszósz, sajt, szalámi

1 590 Ft

Salami
tomato sauce, cheese, salami

Hawaii
paradicsomszósz, sajt, sonka, kukorica,
ananász

1 690 Ft

Hawaii
tomato sauce, cheese, ham, corn,
pineapple

Sonkás
paradicsomszósz, sajt, dupla sonka

1 590 Ft

Ham
tomato sauce, cheese, double ham

Napocska
paradicsomszósz, sajt, sonka, bacon,
tükörtojás

1 690 Ft

Sunny
tomato sauce, cheese, ham, bacon,
fried egg

Koleszterin
paradicsomszósz, sajt, sonka, bacon,
szalámi, kolbász

1 790 Ft

Cholesterol
tomato sauce, cheese, ham, bacon,
salami, sausage

Magyaros
paradicsomszósz, sajt, hagyma, bacon,
kolbász

1 690 Ft

Hungarian
tomato sauce, cheese, onion, bacon,
sausage

Magyar Meló
paradicsomszósz, sajt, hagyma,
kolbász, tükörtojás

1 590 Ft

Hungarian Job
tomato sauce, cheese, onion, sausage
fried egg

Kukori
paradicsomszósz, sajt, sonka, kukorica

1 590 Ft

Corn
tomato sauce, cheese, ham, corn

Ar árak forintban értendőek és az áfa-t tartalmazzák. Pizzáinkat mindkét méretben kérheti kétféle variáció felezésével.
A pizzák glutén tartalmú lisztből készülnek.

Pizzák paradicsomos alappal

32cm

Pizzas on tomato sauce base

America
paradicsomszósz, sajt, csirke, ananász,
kukorica

1 750 Ft

America
tomato sauce, cheese, chicken,
pineapple, corn

Bolognai
paradicsomszósz, sajt, bolognai ragu

1 790 Ft

Bolognese
tomato sauce, cheese, bolognese sauce

Mexikói
paradicsomszósz, sajt, sonka, bab,
kukorica, pepperoni

1 690 Ft

Mexico
tomato sauce, cheese, ham, bean,
corn, pepperoni

Olasz
paradicsomszósz, sajt, sonka, gomba,
friss paradicsomkarika

1 690 Ft

Italian
tomato sauce, cheese, ham, mushroom,
tomato slice

Iberico
paradicsomszósz, sajt, chorizo kolbász,
kaliforniai paprika, koktélparadicsom,
kalamata olivabogyó, friss bazsalikom

1 690 Ft

Iberico
tomato sauce, cheese, chorizo sausage
bell pepper, cherry tomatoe,
kalamata olive, fresh basil

Tonhalas
paradicsomszósz, sajt, tonhal, hagyma,
kalamata olivabogyó, főtt tojás, rukkola

1 790 Ft

Tuna
tomato sauce, cheese, tuna, onion,

Songoku
paradicsomszósz, sajt, sonka, gomba,
kukorica

1 690 Ft

Songoku
tomato sauce, cheese, ham, mushroom
corn

Quattro Formaggi
paradicsomszósz, füstölt sajt, mozzarella,
márvány sajt, trappista

1 750 Ft

Quattro Formaggi
tomato sauce, smoked cheese,
mozzarella, blue cheese, trappist cheese

Lángoló
paradicsomszósz, sajt, csípős kolbász,
hegyes erős, pepperoni

1 650 Ft

Burning
tomato sauce, cheese, hot sausage,
hot pepper, pepperoni

Füstölt
paradicsomszósz, sajt, füstölt sajt,
sonka, hagyma, friss paradicsomkarika

1 690 Ft

Smoked
tomato sauce, cheese, smoked cheese,
ham, onion, tomato slice

kalamata olive, boiled egg, fresh rocket salad

Ar árak forintban értendőek és az áfa-t tartalmazzák. Pizzáinkat mindkét méretben kérheti kétféle variáció felezésével.
A pizzák glutén tartalmú lisztből készülnek.

Pizzák paradicsomos alappal

32cm

Pizzas on tomato sauce base

Tenger Gyümölcsei
paradicsomszósz, sajt, tengeri gyümölcsei

1 850 Ft

Seafood
tomato sauce, cheese, mixed sea food

Fekete erdei sonkás
paradicsomszósz, sajt, fekete erdei sonka

1 990 Ft

Black Forest Ham
tomato sauce, cheese, black forest ham

Pepperonis
paradicsomszósz, sajt, kolbász, bacon,
pepperoni, hagyma

1 790 Ft

Pepperoni
tomato sauce, cheese, sausage, bacon,
pepperoni, onion

Olasz Meló
paradicsomszósz, sajt, fekete erdei sonka
gomba, kalamata olivabogyó, kapribogyó

2 190 Ft

Italian Job
tomato sauce, cheese, black forest ham
mushroom, kalamata olive, capri berry

Éden
paradicsomszósz, sajt, sonka, gomba,
paradicsom, kalamata olivabogyó

1 650 Ft

Eden
tomato sauce, cheese, ham, mushroom
tomato slice, kalamata olive

Görög
paradicsomszósz, sajt, sonka, juhsajt,
kalamata olivabogyó, uborka

1 790 Ft

Greek
paradicsomszósz, sajt, sonka, ewe's cheese
kalamata olive, pickles

Pizzák BBQ szósz alappal

32cm

BBQ Pizza
BBQ szósz alappal, sajt, főtt tarja,
bacon, jalapeno, lilahagyma

1 790 Ft

Pizzák tejfölös-fokhagymás alappal

32cm

Pizzas on BBQ sauce base
BBQ Pizza
BBQ sauce base, cheese, smoked ham,
bacon, jalapeno, red onion

Pizzas on sour cream with garlic base

GYROS Pizza
tejfölös-fokhagymás szósz, gyros hús,
lila hagyma, füstölt sajt, hegyes erős,
paradicsom karika, sajt

1 890 Ft

GYROS Pizza
sour cream with garlic, gyros meat,
red onion, smoked cheese, hot pepper,
tomatoe slice, cheese

Mustáros-Tarjás
tejfölös-fokhagymás szósz, sajt, bacon,
füstölt tarja, lilahagyma, zöldpaprika

1 790 Ft

Mustard-Smoked ham
sour cream with garlic, cheese, bacon,
smoked ham, red onion, green pepper

Ar árak forintban értendőek és az áfa-t tartalmazzák. Pizzáinkat mindkét méretben kérheti kétféle variáció felezésével.
A pizzák glutén tartalmú lisztből készülnek.

Pizzák tejfölös-fokhagymás alappal

32cm

Pizzas on sour cream with garlic base

Tejfölös
tejfölös-fokhagymás szósz, sajt, sonka,
hagyma, bacon, tükörtojás

1 790 Ft

Sour Cream
sour cream with garlic, cheese, ham,
onion, bacon, fried egg

De Plaats
tejfölös-fokhagymás szósz, sajt, csirke,
kaliforniai paprika, kukorica

1 790 Ft

De Plaats
sour cream with garlic, chicken fillet,
cheese, bell pepper, corn

Juhászok Kedvence
tejfölös-fokhagymás szósz, sajt,
füstölt tarja, juhtúró, friss lilahagyma

1 790 Ft

Shepherd's Favourite
sour cream with garlic, cheese,
smoked ham, ewe's cheese, red onion

A Chef Ajánlata
tejfölös-fokhagymás szósz, sajt, sonka,
kolbász, hagyma, friss lila hagyma

1 790 Ft

Offer of the Chef
sour cream with garlic, cheese, ham,
sausage, onion, fresh red onion

Ördög
tejfölös-fokhagymás szósz, sajt, sonka,
bacon, gomba, hagyma, pepperoni,
kalamata olivabogyó

1 890 Ft

Devil
sour cream with garlic, cheese, ham,
bacon, mushroom, onion, pepperoni,
kalamata olive

Extra pizza feltétek

32cm

sonka, bacon, szalámi, kolbász,
füstölt tarja
tonhal
tenger gyümölcsei, fekete erdei sonka,
csirke
zöldségek, gyümölcsök, kalamata
olivabogyó, pepperoni
sajtok
tojás (1 db)
ketchup, mustár, majonéz, tejföl
tartármártás (1 adag)
pizza szósz (1 adag)

180 Ft
250 Ft
390 Ft
150 Ft
200 Ft
80 Ft
150 Ft
190 Ft

Extra pizza toppings
ham, bacon, salami, sausage,
smoked ham
tuna
frutti di mare, black forest ham,
chicken
vegetables, fruits, kalamata olives,
pepperoni
cheese
egg (1 pc)
ketchup, mustard, mayo, sour cream
tartar sauce (1 portion)
pizza sauce (1 portion)

Ar árak forintban értendőek és az áfa-t tartalmazzák. Pizzáinkat mindkét méretben kérheti kétféle variáció felezésével.
A pizzák glutén tartalmú lisztből készülnek.

