
Előételek
1 650         

2 190         

1 690         

Tavaszi zöldsaláta Pepo Papa tökmagolajával (D) 1 050         

Levesek
1 690         

Lestyános húsleves marhából és tyúkból, zöldségekkel, eperlevéllel 1 290         

1 090         

Főételek
Zöldfűszeres rántott csirkecomb vajas burgonyapürével, 2 590         

kétféle uborkából készült tejfölös salátával (G,L,T)

Enyhén füstölt rózsaszín kacsamell karottás káposztával, tepertős gombóccal (L,T) 3 690         

4 190         

3 490         

3 990         

2 490         

Desszertek
1 090         

1 290         

Aprótalpúaknak

Csirkemell natúr vagy rántva, burgonyapürével (L) 1 390         

Paradicsomos húsgombóc bazsalikommal, spagettivel (G,L,T) 1 390         

														G-	Glutént	tartalmaz																									L-	Laktózt	tartalmaz

														T-	Tojást	tartalmaz																													D-Dióféléket	tartalmaz

Árainak forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t!

Grillezett kecskesajt édes-savanyú retekkel, zsályás zöldborsóval (L)

Főtt mangalica sonkatál tojással, sáfrányos zellerkrémmel, tormával (L,T)

Medvehagymás burgonyakrémleves petrezselyem habbal (L)

Keszthelyi tokhal filé tavaszi zöldségekkel, vajmártással (L)

Konfitált oldalas szegfűgombás, töltött, sült paradicsommal, friss parajjal (G,L,T)

Mentás zöldborsófőzelék fürjtojás paprikással (L,T)

Epres madártej (L,T)

Almatortácska fahéjas tejszínhabbal (L,T)

Hízott kacsamáj hagymás sült almával, aszalt gyümölcs tatárral  

Szarvas gulyás erdei gombákkal 

Vörösboros marhaszegy tarhonya rizottóval, szalonnás kínai kellel (G,L)



Starters, salads
1 650            

Duck liver with roasted apple, onion and sun dried fruits tartar 2 190            

Cooked mangalitsa ham and boiled egg with saffron celery cream and horseradish (L,E) 1 690            

1 050            

Soups
1 690            

1 290            

1 090            

Main dishes
Deep fried chicken leg with buttery mashed potatoes with 2 590            

pickles and sour cream cucumber (G,L,E)
Gently smoked rose duck breast with sauteed cabbage and carrot, 3 690            

pork crackling dumplings (L,E)
Sturgeon filet from Keszthely with spring vegetables and butter sauce (L) 4 190            

3 490            

3 990            

napa cabbage with bacon (G,L)
2 490            

Desserts
1 090            

1 290            

For the Littleones
Grilled or fried chicken with mashed potatoes (L) 1 390            

Meatballs with tomato basil sauce and spaghetti (G,L,E) 1 390            

																G-It	contains	gluten																																	L-It	contains	lactose

																E-It	contains	eggs																																							N-It	contains	nuts

Our prices are in HUF and 
include V.A.T

Grilled goat cheese with sweet and sour radish and sage green peas (L)

Spring salad with local pumpkin oil (N)

Venison goulash with wild mushrooms

Creamy potato soup with bear garlic and prasley foam (L)

Apple tart with cinnamon whipped cream (L,E)

Beef and chicken Consomme with vegetables, noodles and lovage

Confit of pork ribs with fried stuffed tomatoes, fairy ring mushrooms and spinach (G,L,E)
Beef brisket in red wine sauce with spring onion and egg barley, 

Green peas pottage with mint and quail eggs paprikash (L,E)

Strawberry floating islands (L,E)


