Starters

Előételek

Füstölt lazac tatár snidlinges sajtkrémmel, főtt tojással,
friss zöldségekkel ①⑤⑥

Hortobágyi palacsinta ①②⑤⑥

Tatárbeefsteak ①⑤⑥

2290 Ft

Smoked salmon tartare with cream cheese, boiled egg and
fresh vegetables

790 Ft

Meat crépes as in Hortobágy

3190 Ft

Tartarbeefsteak

Salads

Saláták

Zöldsaláta sült paprika salsával, bébi paradicsommal,
grillezett kecskesajttal ①⑤

Mozzarella saláta parmezán dippel, sajtbundában sült

1550 Ft

Green salad with fried paprika salsa, baby tomatoes and
grilled goat cheese

1990 Ft

Mozzarella salad with parmesan dips and fried chicken
breast in cheese coating

csirkemell csíkokkal ①②⑤⑥

Soups

Levesek

Fokhagymakrémleves cipóban ①②⑤

Húsleves szaftos marhaszegyből, vele főtt zöldségekkel
eperlevéllel ②⑥

„Kasteel” bárányragu leves feketebabbal, zöldséges
tavaszi tekerccsel, tejföllel ①②⑤
Gulyásleves bográcsban ①

Szegedi halászlé harcsafilével bográcsban ①

1090 Ft

Garlic cream soup in bread bowl

890 Ft

Beefsoup from brisket with vegetables and vermicelli

1390 Ft

"Kasteel" Lamb soup with black beans, vegetable spring roll
and sour cream

1290 Ft

Hungarian Goulash soup

1390 Ft

Fish soup as in "Szeged"

Az árak forintban értendőek és az áfa-t tartalmazzák. Fél adag étel rendelése esetén a teljes ár 70%-a kerül felszámításra.
Allergének jelölése: ① - glutén/gluten ② - liszt/flour ③ - csípős/hot ④ - olajos magvak/oilseeds ⑤ - laktóz/lactose ⑥ - tojás/egg

Főételek

Sörrel locsolt malaccsülök sült savanyú káposztával
újhagymás burgonyapürével ①

BBQ oldalas fűszeres burgonya gerezddel
coleslaw salátával ①⑤⑥

Lapon sült bécsi szelet pirított citrommal
házi hasábburgonyával ②⑥

Narancsos vörösborban sült kacsa almás párolt
káposztával pisztáciás szalvétagombóccal ②④⑤⑥
„Belga” rolád – kolbásszal, sajttal, paprikával töltött

sertéskaraj rántva rizi- bizivel és krokettel ①②⑤⑥

Burgonyabundában sült csirkemell filé fokhagymás
tejföllel, sajttal, párolt jázmin rizzsel ①②⑤⑥
Mézes-chilis csirkemell falatok bacon köntösben
hasábburgonyával ①③

Erdei gombákkal, marinált körtével rakott csirkemell

Main courses

2790 Ft

sauerkraut and spring onion- mashed potatoes
3590 Ft

Marhapofahús paradicsomos olivás borjú glace-ben,
rozmaringos burgonyával ①

Black Angus steak grillezett zöldségekkel zöldbors
mártással ①②⑤

BBQ spare ribs with spicey potatoes
and coleslaw salad

2590 Ft

Roasted Wiener schnitzel with roasted lemon
and homemade French fries

4990 Ft

Roasted duck marinated in red wine and oranges, with
stewed apple-cabbage and dumplings

2790 Ft

"Belga" roll - pork chops filled with sausages, cheese and
paprika, garnished with croquettes and rice with peas

2490 Ft

Chicken breast in potatoe coating with garlic sour cream,
cheese and steamed jasmin rice

2390 Ft

Chicken breast rolled in bacon with honey and chili sauce
and French fries

2990 Ft

kéksajttal sütve vajas burgonyapürével ①②⑤⑥
Tanyasi csirkepaprikás tojásos galuskával ①②⑤⑥

Piggy Shank sprinkled with beer, garnished with fried

Chicken breast filled with mushrooms and marinated pear,
fried with blue cheese and garnished with buttered mashed
potatoes

1790 Ft

Hungarian chicken paprikash with egg noodle

2590 Ft

Beef cheek in tomato-olive veal glace
with rosemary potatoes

5590 Ft

Black Angus steak with grilled vegetables
and green pepper sauce

Az árak forintban értendőek és az áfa-t tartalmazzák. Fél adag étel rendelése esetén a teljes ár 70%-a kerül felszámításra.
Allergének jelölése: ① - glutén/gluten ② - liszt/flour ③ - csípős/hot ④ - olajos magvak/oilseeds ⑤ - laktóz/lactose ⑥ - tojás/egg

Szendvicsek
„Belga” Gyros Tál fűszeres csirkével, sült lapos
kenyérrel, görög salátával, hasábburgonyával①②⑤
Kemencében sült „XXL” Tortilla tekercs omlós

Sandwiches
2490 Ft

bread, Greek salad and French fries
2490 Ft

Black Angus Burger cheddar sajttal, baconnel,

XXL Tortilla roll filled with leg of chicken,
mais, beans, garnished with French fries

csirkecombbal, kukoricával, vörös babbal töltve,
hasábburgonyával ①②⑤⑥

„Belga” Gyros plate with spicey chicken, homemade flat

1990 Ft

Black Angus Burger with cheddar cheese, bacon,

tükörtojással, jalapeno majonézzel ecetes hagymával,

fried egg, jalapeno mayonnaise with pickled onion

steakburgonyával ①②③⑤⑥

and steak potatoes

Halak
Speck sonkába tekert lazacderék krémes tejfölben sütve,
chilis zöldséges bulgurral ⑤

Citromos vajban sült szivárványos pisztráng újhagymás
burgonyapürével, paradicsom pestóval ②③④⑤
Fokhagymás fehérboros vajban sült királyrák olivás
pirítóssal, friss salátával ①②⑤

Harcsapaprikás juhtúrós sztrapacskával ①②⑤⑥

Fishes
3990 Ft

vegetables and chili bulgur
3990 Ft

3490 Ft

Házi kagylótészta mascarponés bazsalikomos vargányás
kacsaraguval, parmezán forgáccsal ①②⑤⑥
Juhtúrós sztrapacska ①②⑤⑥

King Prawns fried in white wine and garlic butter, with
olive- toast and mixed-fresh salad

2590 Ft

Catfish paprikash with ewe-cheese noodles

Pastas
2590 Ft

feketekagylóval, királyrákkal, sörtésztában sült
tintahallal ①②③⑤⑥

Rainbow trout fried in lemon butter with spring onion –
mashed potatoes and tomato pesto

Tészták
Rusztikus spagetti csípős paradicsommártásban,

Salmon wrapped in Speck ham with creamy sour cream,

Rustic spaghetti with black mussels, king prawns and beer
coated squid in spicy tomato sauce

2590 Ft

Duck ragout with mascarpone-basil-flap mushroom sauce
on homemade pasta with parmesan

1590 Ft

Ewe-cheese noodles with fried bacon cubes

Az árak forintban értendőek és az áfa-t tartalmazzák. Fél adag étel rendelése esetén a teljes ár 70%-a kerül felszámításra.
Allergének jelölése: ① - glutén/gluten ② - liszt/flour ③ - csípős/hot ④ - olajos magvak/oilseeds ⑤ - laktóz/lactose ⑥ - tojás/egg

Kids Meal

„Maszatmenü”

Paradicsomos spagetti reszelt sajttal ①②⑤⑥

Dinó falatok csirkéből hasábburgonyával ①②⑥

Rántott sajt párolt vajas burgonyapürével ①②⑤⑥

1090 Ft

Spaghetti on tomato sauce with grated cheese

1090 Ft

"Dino" nuggets from chicken with French fries

1190 Ft

Cheese fried in breadcrumbs with buttered mashed
potatoes
Desserts

Desszertek

Belga csokoládétorta mogyoróhabbal meggysörös
feketecseresznyével ①②④⑤⑥

Morzsás szilvatorta krémes karamellel ①②⑤⑥
Hideg túrógombóc kukoricapehellyel,
eperkompóttal ①⑤

Somlói galuska ①②④⑤⑥

990 Ft

Belgian chocolate cake with hazelnut mousse and
„kriek” beer - black cherry sauce

890 Ft

Crumby plum cake with creamy caramel

990 Ft

Cold cheese dumplings with corn flakes
and strawberry stewed fruit

890 Ft

Hungarian Trifle

Platter for two persons

Kétszemélyes tálak

Belgatál: ①②⑤⑥

5990 Ft

Haltál: ①②⑤⑥

6990 Ft

"Belga" plate:

Belga rolád, BBQ oldalas, Mátrai borzas, rizi-bizi,

"Belga" roll, BBQ spare ribs, chicken breast "Mátrai" style,

fűszeres gerezd, coleslaw

rice with peas, spicey potatoe, coleslaw salad
Fish plate

Natúr lazacderék, afrikai harcsafilé rántva,

Roasted salmon, fried catfish,

tintahalkarikák Orly tésztában sütve,

squid rings "Orly" style, prawn skewer,

garnélarák nyárs roston sütve,

bulgur, roasted vegetables, béarnaise sauce

bulgurral, grill zöldségekkel, Bearni mártással

Az árak forintban értendőek és az áfa-t tartalmazzák. Fél adag étel rendelése esetén a teljes ár 70%-a kerül felszámításra.
Allergének jelölése: ① - glutén/gluten ② - liszt/flour ③ - csípős/hot ④ - olajos magvak/oilseeds ⑤ - laktóz/lactose ⑥ - tojás/egg

Köretek

Garnishes

Hasábburgonya

490 Ft

French fries

Fűszeres cikkburgonya

590 Ft

Spicey steak potatoes

Párolt Jázmin rizs

590 Ft

Steamed Jasmin rice

Rizi-bizi

590 Ft

Rice with peas

Burgonya krokett ①②⑤⑥

490 Ft

Potato croquette

550 Ft

Buttered mashed potatoes

Vajas burgonya püré ①②⑤⑥

Salads, Pickles

Savanyúságok

Káposzta saláta

590 Ft

Cabbage salad

Paradicsom saláta

690 Ft

Tomato salad

Friss uborkasaláta tejföllel ①⑤

690 Ft

Fresh cucumber salad with sour cream

790 Ft

Insalata mista

Insalata mista

Autenthic salad from Vecsés

Vecsési savanyúságok
Csemege uborka

590 Ft

Gherkins

Cékla saláta

590 Ft

Beetroot Salad

Ecetes almapaprika ③

590 Ft

Pickled hot paprika

Sauces

Mártások

Ketchup, mustár, majonéz, tejföl

150 Ft

Ketchup, mustard, mayonnaise, sour cream

Pizzaszósz ①

190 Ft

Pizza sauce

290 Ft

Green pepper sauce

Zöldborsmártás ①②③⑤⑥

Az árak forintban értendőek és az áfa-t tartalmazzák. Fél adag étel rendelése esetén a teljes ár 70%-a kerül felszámításra.
Allergének jelölése: ① - glutén/gluten ② - liszt/flour ③ - csípős/hot ④ - olajos magvak/oilseeds ⑤ - laktóz/lactose ⑥ - tojás/egg

Pizzák paradicsomos alappal

Pizzapanne

32cm

42cm

Extra

Családi

890 Ft

pizzakenyér fokhagymás olivás olajjal

Pizzas on tomato sauce base

Pizzapane
Pizza bread with garlic olive oil

Calzone

1690 Ft

Calzone

paradicsomszósz, sajt, sonka, chorizo kolbász,

Tomato sauce, cheese, ham, chorizo sausage,

koktél paradicsom, főtt tojás

cocktail tomatoes, boiled egg

Margherita

1290 Ft

paradicsomszósz, sajt, mozzarella, friss paradicsomkarika
Gombás

tomato sauce, cheese, ham, mushroom

Szalámis

1490 Ft 2590 Ft Salami

paradicsomszósz, sajt, szalámi

tomato sauce, cheese, salami

Hawaii

1590 Ft 2690 Ft Hawaii

paradicsomszósz, sajt, sonka, kukorica, ananász
Peach

tomato sauce, cheese, ham, mais, pineapple
1690 Ft 2890 Ft Peach

paradicsomszósz, sajt, őszibarack, csirke, márvány sajt
Sonkás

tomato sauce, cheese, peach, chicken fillet, blue cheese
1390 Ft 2490 Ft Ham

paradicsomszósz, sajt, dupla sonka

tomato sauce, cheese, double ham

Napocska

1590 Ft 2690 Ft Sunny

paradicsomszósz, sajt, sonka, bacon, tükörtojás
Koleszterin

tomato sauce, cheese, ham, bacon, fried egg
1690 Ft 2890 Ft Cholesterol

paradicsomszósz, sajt, sonka, bacon, szalámi, kolbász
Magyaros

tomato sauce, cheese, ham, bacon, salami, sausage
1590 Ft 2890 Ft Hungarian

paradicsomszósz, sajt, hagyma, bacon, kolbász
Magyar meló

tomato sauce, cheese, onion, bacon, sausage
1490 Ft 2590 Ft Hungarian job

paradicsomszósz, sajt, hagyma, kolbász, tükörtojás

paradicsomszósz, sajt, sonka, kukorica

oregano, cheese, tomatoe slice
1490 Ft 2590 Ft Mushroom

paradicsomszósz, sajt, sonka, gomba

Kukori

2190 Ft Margaretha

tomato sauce, cheese, onion, sausage, fried egg
1490 Ft 2590 Ft Mais
tomato sauce, cheese, ham, mais

Pizzáinkat mindkét méretben kérheti kétféle variáció felezésével.
A pizzák glutén tartalmú lisztből készülnek.

Pizzák paradicsomos alappal

Carpaccio

32 cm

42 cm

Extra

Családi

Pizzas on tomato sauce base

2690 Ft 3990 Ft Carpaccio

paradicsomszósz, sajt, bélszín carpaccio, paradicsom,

tomato sauce, cheese, beef carpaccio, tomato slice,

friss rukkola

fresh rocket salad

Piedone

1590 Ft 2690 Ft Piedone

paradicsomszósz, bab, füstölt tarja, lilahagyma
America

tomato sauce, cheese, bean, smoked spare ribs, red onion
1690 Ft 2890 Ft America

paradicsomszósz, sajt, csirke, ananász, kukorica
Mexikói

tomato sauce, cheese, chicken, pineapple, mais
1590 Ft 2690 Ft Mexico

paradicsomszósz, sajt, sonka, bab, kukorica, pepperoni
Olasz

tomato sauce, cheese, ham, bean, mais, pepperoni
1590 Ft 2690 Ft Italian

paradicsomszósz, sajt, sonka, gomba, paradicsom karika
Iberico

tomato sauce, cheese, ham, mushroom, tomato slice
1690 Ft 2890 Ft Iberico

paradicsomszósz, sajt, chorizo kolbász, kaliforniai paprika,

tomato sauce, cheese, chorizo sausage, californian paprika,

koktél paradicsom, kalamata olivabogyó, friss bazsalikom

cocktail tomato, kalamata olive, fresh basil

Tonhalas

1790 Ft

2990 Ft Tuna

paradicsomszósz, sajt, tonhal, hagyma, kalamata olivabogyó,

tomato sauce, cheese, tuna, onion, kalamata olive,

főtt tojás, rukkola

egg, fresh rocket

Bolognai

1690 Ft 2890 Ft Bolognese

paradicsomszósz, sajt, bolognai ragu

tomato sauce, cheese, bolognese sauce

Songoku

1590 Ft 2690 Ft Songoku

paradicsomszósz, sajt, sonka, gomba, kukorica
Quattro formaggi

tomato sauce, cheese, ham, mushroom, mais
1690 Ft 2890 Ft Quattro Formaggi

paradicsomszósz, füstölt sajt, mozzarella, márvány sajt,

tomato sauce, smoked cheese, mozzarella, blue cheese,

trappista

trappist cheese

Lángoló

1590 Ft 2690 Ft Burning

paradicsomszósz, sajt, pokol tüze kolbász, hegyes erős,

tomato sauce, cheese, hot sausage, hot green paprika,

pepperoni

pepperoni

Pizzáinkat mindkét méretben kérheti kétféle variáció felezésével.
A pizzák glutén tartalmú lisztből készülnek.

Pizzák paradicsomos alappal

Tenger gyümölcsei

32 cm

42 cm

Extra

Családi

1790 Ft

Pizzas on tomato sauce base

2990 Ft Seafood

paradicsomszósz, sajt rák, kagyló, tintahal, polip,

tomato sauce, cheese, shrimps, mussels, octopus, squid,

kalamata olivabogyó

kalamata olive

Füstölt

1590 Ft 2690 Ft Smoked

paradicsomszósz, sajt, füstölt sajt, sonka, hagyma, friss

tomato sauce, cheese, smoked cheese, ham, onion,

paradicsomkarika

tomato slice

Fekete erdei sonkás

1890 Ft 3090 Ft Black Forest

paradicsomszósz, sajt, fekete erdei sonka

tomato sauce, cheese, black forest ham

Pepperonis

1790 Ft

paradicsomszósz, sajt, kolbász, bacon, pepperoni, hagyma
Olasz Meló

2990 Ft Pepperoni
tomato sauce, cheese, sausage, bacon, pepperoni, onion

2190 Ft 3090 Ft Italian job

paradicsomszósz, sajt, fekete erdei sonka, gomba,

tomato sauce, cheese, black forest ham, mushroom,

kalamata olivabogyó, kapribogyó

kalamata olive, capri berry

Éden

1590 Ft 2690 Ft Eden

paradicsomszósz, sajt, sonka, gomba, paradicsom, kalamata

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

olivabogyó

kalamata olive

Görög

1 590 Ft 2 690 Ft Greek

paradicsomszósz, sajt, sonka, juhsajt, kalamata olivabogyó,

tomato sauce, cheese, ham, ewe's cheese, kalamata olive,

uborka

cucumber

Kreatív pizza

1790 Ft

választható alap, sajt, 4 választott feltét

2690 Ft Creative pizza
optional sauce, cheese and 4 types of topping

Szénhidrát csökkentett pizzák
Fitt pizza paradicsomos alappal (csak 32-es méretben)

Low Carb pizza
2390 Ft

Fitt pizza with tomato sauce (only in size 32)

paradicsomszósz, selyemsonka, friss paradicsom karika, párolt

tomato sauce, silk ham, tomato slice, steamed broccoli,

brokkoli, light mozzarella

light mozzarella

Fitt pizza tejfölös-fokhagymás alappal (csak 32-es méretben)

2390 Ft

Fitt pizza with sour cream with garlic (only in size 32)

tejfölös-fokhagymás szósz, csiperkegomba, chorizo kolbász,

sour cream with garlic, mushroom, chorizo sausage,

póréhagyma, light mozzarella

leek, light mozzarella
Pizzáinkat mindkét méretben kérheti kétféle variáció felezésével.
A pizzák glutén tartalmú lisztből készülnek.

Pizzák tejfölös-fokhagymás alappal

Mustáros-Csülkös

32 cm

42 cm

Extra

Családi

1790 Ft

Pizza on sour cream with garlic base

2990 Ft Mustard knuckle

tejfölös-fokhagymás szósz, sajt, füstölt csülök, bacon,

mustard and sour cream, cheese, smoked knuckle, bacon,

lilahagyma, zöldpaprika

red onion, hot green paprika

Tejfölös

1690 Ft

2790 Ft Sour cream

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

sour cream with garlic, cheese ham, onion, bacon,

tükörtojás

fried egg

De Plaats

1690 Ft 2890 Ft De Plaats

tejfölös-fokhagymás szósz, sajt, csirke, kaliforniai paprika,

sour cream with garlic, cheese chicken fillet,

kukorica

californian paprika, mais

Juhászok kedvence

1690 Ft

2790 Ft Shepherd's favourite

tejfölös-fokhagymás szósz, sajt, füstölt csülök, juhtúró, friss

sour cream with garlic cheese, knuckle of ham, ewe's cheese

lilahagyma

fresh red onion

Kalamari

2590 Ft 3790 Ft Kalamari

tejfölös-fokhagymás szósz, sajt, tintahal karika, kalamata

sour cream with garlic, squid ring, kalamata olive, fresh chili,

olivabogyó, friss chili, friss petrezselyem

fresh parsley

A Chef ajánlata

1690 Ft

2790 Ft Offer of the Chef

tejfölös-fokhagymás szósz, sajt, sonka, kolbász, hagyma, friss

sour cream with garlic, cheese, ham, sausage, onion,

lila hagyma

fresh red onion

Ördög

1890 Ft 3090 Ft Devil

tejfölös-fokhagymás szósz, sajt, bacon, sonka, gomba, hagyma,

sour cream with garlic, cheese, bacon, ham, mushroom, onion,

pepperoni, kalamata olivabogyó

pepperoni, kalamata olive

Extra pizza feltétek

Extra pizza toppings
32 cm

42 cm

sonka, bacon, szalámi, kolbász, füstölt tarja

180 Ft

250 Ft ham, bacon, salami, sausage, smoked spare ribs

füstölt csülök, tonhal

250 Ft

350 Ft smoked knuckle, tuna

tenger gyümölcsei, fekete erdei sonka, csirke

390 Ft

490 Ft frutti di mare, black forest, ham, chicken

zöldségek, gyümölcsök, kalamata olivabogyó, capri bogyó

150 Ft

250 Ft vegetables, fruits, olives, capri berry

sajtok

200 Ft

300 Ft cheeses

tojás (1db)

80 Ft

ketchup, mustár, majonéz, tejföl (1 adag)

150 Ft

150 Ft ketchup, mustard, mayonnaise, sour cream

pizza szósz (1 adag)

190 Ft

280 Ft pizza sauce

80 Ft egg (1 piece)

Pizzáinkat mindkét méretben kérheti kétféle variáció felezésével.
A pizzák glutén tartalmú lisztből készülnek.

