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Sütőtök krémleves pirított tökmaggal és tökmagolajjal „G”
Pumpkin cream soup with roasted pumpkin seeds and pumpkin oil
Backkürbis Kremesuppe mit gerösteten Kürbiskernen und Kürbiskernöl

900.- Ft
Fahéjas birsalma krémleves vanília fagylalttal „G”
Quince cream soup with cinnamon and vanilla ice-cream
Quitte Kremesuppe mit Zimt gewürzt und mit Vanilleeis serviert

900.- Ft
Frissen sült kacsamellfilé lilakáposztakrémmel, birsalmával és gratin burgonyával „G”
Roasted duck breast fillet served with red cabbage cream, quince and gratin potato
Frisch gebratenes Entenbrustfilet mit gedünsteter Krautcreme, Quitte und Gratin Kartoffeln

3 900.- Ft
Egészben sült szűzpecsenye vörösboros salottahagymával és pesztós rizottóval „G”
Roasted fillet of mignon of pork served with shallot onions with red wine
and risotto seasoned with pesto
Jungfernbraten vom Rost serviert mit Rotwein gedünsteter Salotta-Zwiebeln und Pesto-Risotto

3 450.- Ft
Vaddisznótarja baconös burgonyapürével, erdei gombával és vörösboros vajszósszal „G”
Wild boar spare ribs served with mashed potatoes with bacon, forest mushrooms and
butter sauce made with red wine
Rost gebratene Wildschweinekammschnitte mit Bacon zubereitetem Kartoffelpüree,
Waldpilzragout und Rotwein zubereiteter Buttersauce

3 600.- Ft

„G” betűvel jelzett ételeinket gluténmentesen is el tudjuk készíteni, nem gluténmentes
környezetben
„L” betűvel jelzett ételeink laktózmentesek
Kérjük, élelmiszer alapanyag érzékenységét jelezze felszolgáló kollegáinknak.
Áraink 0 % felszolgálási díjat tartalmaznak
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Bőrös fogasfilé halszósszal és gyömbéres zöldségekkel
Roasted pike-perch fillet served with fish sauce and vegetables seasoned with ginger
Zanderfilet vom Rost mit Fischsauce und mit Ingwer gewürzte Gemüse

2 950.- Ft
Borjúszelet gulyás jus-vel, resztelt burgonyával és savanyított hagymával „G”
Cutlet of veal served with goulash jus, sautéed mashed potatoes and soured onion
Kalbschnitzel vom Rost mit Gulasch - Jus, gerösteten Stampfkartoffeln und säuernte
Zwiebel

3 450.- Ft
Bélszín steak céklákkal és sütőtökkel „G”, „L”
Sirloin steak served with beetroots and pumpkin
Lendenbraten vom Rost mit gebeizten Roten Rüben und Backkürbis

4 700.- Ft

„G” betűvel jelzett ételeinket gluténmentesen is el tudjuk készíteni, nem gluténmentes
környezetben
„L” betűvel jelzett ételeink laktózmentesek
Kérjük, élelmiszer alapanyag érzékenységét jelezze felszolgáló kollegáinknak.
Áraink 0 % felszolgálási díjat tartalmaznak

