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Tatár beefsteak friss zöldségekkel, vajjal, pirítóssal (1;3;7;10)                                                                                                                                     2 950 Ft
Tatar Beefsteak, frische Gemüse, Butter und Toastbrot

Tatar beefsteak served with fresh vegetables, butter and toast

Kacsamájszeletek roston, mézes almás raguval, krokettal (1;3;7)                                                                                                                             2 950 Ft
Entenleber gegrillt mit Apfel-Pflaumen Ragou, Kroketten

Grilled duck liver with apple-plum ragou and croquette

Grillezett diós Camembert sajt, almaraguval, áfonyaszósszal, krokettal (1;3;7;8)                                                                                           1 950 Ft
Gegrillte Nuss-Camembert mit Apfelragou, Heidelbeeren Sauce und Kroketten

Grilled Camembert cheese with walnut, apple ragou, blueberry sauce and croquette

Grillezett kecskesajt zöldséges bulgur raguval (1;7)                                                                                                                                                           2 590 Ft
Gegrillte Ziegenkäse mit Gemüse-Bulgur-Ragou

Grilled goat’s cheese with vegetables and bulgur

Caesar saláta Turul módra, fűszeres öntettel és pirítóssal kínálva (Római saláta, grillezett csirkemell filé, főtt fürjtojás,      
bacon szalonna) (1;3;7;10)                                                                                                                                                                                                           1 790 Ft
Caesar Salat auf „Turul” Art, Sauce und Toastbrot (Römer Salat, Hänchenbruststücke, gekochte Wachtelei, Bacon) 

Caesar salad in „Turul” style, served with spicy sauce and toast (Roman salad, grilled chicken breast fillet, boiled quail eggs, bacon)

Görög saláta bazsalikom pestóban, fokhagymás pizzakenyérrel (uborka, paradicsom, zöldpaprika, lilahagyma,         
olívabogyó, olívaolaj, Feta sajt) (1;3;7)                                                                                                                                                                              1 790 Ft 
Griechische Salat mit Fetakäse in Basilikumpesto gereift (Gurke, Tomate, grüner Pfeffer, lila Zwiebel, Oliven und Pizzabrot)

Greek salad served with basil pesto and garlic pizza-bread (cucumber, tomato, green paprika, purple onion, olives, olive sauce Feta cheese) 

Tonhalsaláta fokhagymás pizzakenyérrel (uborka, paradicsom, lilahagyma, tonhal, rukkola, kukorica, olívaolaj) (1;4;7)     1 790 Ft
Thunfisch Salat mit Knoblauch-Pizzabrot (Gurke, Tomate, lila Zwiebel, Thunfisch, Rucola, Mais, Olivenöl)

Tuna salad with garlic pizza-bread (cucumber, tomato, purple onion, tuna, ruccola, corn, olive oil)

Előételek • Starter • Vorspeis

Saláták • Saladen • Salads
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Falusi tyúkhúsleves gazdagon, cérnametélttel (1;3;9)                                                                                                                                                            950 Ft
Hühnerfleischsuppe dörflicher Art mit Fadennudeln

Hen soup in country style

Babgulyás, házi burgonyás pogácsával (1;3;7;9)                                                                                                                                                                    1 650 Ft
Bohnengulashsuppe mit hausgemachte Pogatsche

Bean goulash with homemade potato cake

Vargányakrémleves, fokhagymás pirítóssal (1;3;7)                                                                                                                                                               1 350 Ft
Steinpilzcremsuppe mit Gorgonzola-Toastbrot

Porcini mushroom cream soup with garlic toast

Koppány-völgyi szarvas raguleves (1;3;7)                                                                                                                                                                                    1 690 Ft
Hirschragousuppe nahc „Koppánytaaler” Art

Venison soup in „Koppányvölgy” style

  

Bolognai spagetti reszelt sajttal (1;3;7;9)                                                                                                                                                                                     1 750 Ft
Spagetti Bolognaise 

Spaghetti Bolognese

Csibefutam (rántott csirkemell, hasábburgonya, ketchup) (1;3;7;9)                                                                                                                         1 950 Ft
Henchensnitzel, Pommes Frites, Ketchup

Breaded chicken breast fillet with French fries and ketchup

Rántott sajt hasábburgonyával, tartármártással (1;3;7;10)                                                                                                                                              1 890 Ft
Panierte Käse mit Pommes frites und Tartaren Sauce

Breaded cheese with french fries and „Tartar” sauce

Gyerek ételek • Kindergerichte • Food for kids

Levesek • Suppe • Soups
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Konfitált kacsacomb, lilakáposzta-krémmel, pirított héjas burgonya gerezdekkel (7;9)                                                                            3 590 Ft
Entenkeule langsam gebraten mit Rotkraut, Kartoffeln und Jus

Slowly roasted duck leg served with steamed purple cabbage and potatoes

Zöldfűszeres köntösben sült jércemell, grillezett zöldség variációval (1;5;8)                                                                                                       3 250 Ft
Henchenbrustfillet in Grüngevürzmantel gebraten mit Grillgemüse

Fried spicy chicken breast fillet with grilled vegetables

Pulyka Cordon Bleu steakburgonyával, lyoni hagymával (1;3;7)                                                                                                                                3 260 Ft
Cordon Bleu (Puten) Steakkartoffeln, Lyoner Zwiebeln

„Cordon Bleu” (Turkey breast fillet stuffed ham and cheese) served With Lyon onion and steak potatoes

Kapros túróval töltött pulykamell, baconbe göngyölve, krokettal, jus-vel (1;3;7)                                                                                             3 390 Ft
Putenbrustfillet mit Dill-Quark gefüllt ins Bacon gewickelt Kroketten und Jus 

Turkey breast fillet wrapped in bacon and stuffed with dill and cottage cheese served croquette and jus

 

Rántott csülök steakburgonyával, fokhagymás tejfölszósszal (1;3;7;)                                                                                                                    3 750 Ft
Panierte Schweinshaxe Steakkartoffeln und Sahne Sauce mit Knoblauch

Breaded pork trotters with steak potatoes and sour cream with garlic

Csülök Pékné módra, mézes-aszús burgonyával, körítéssel tálalva (1)                                                                                                                 3 450 Ft
Scheinshaxe Bäckerin Art mit Honig-Spätlese Kartoffeln und Garnierung

Pork trotters in „Pékné” style served honey-potatoes and garnish

Bécsi szelet (szűzpecsenyéből), balzsamos salátaágyon, hasábburgonyával (1;3;)                                                                                       3 350 Ft
Wienerschnitzel aus Lende auf Salatbett mit Balsamico, Pommes Frites

Breaded pork chop (like Wienerschnitzel) served with fresh salad and French fries

Szárnyas ételek • Geflügelgerichte • Poutry main dishes

Sertés ételek • Gerichte aus Schwein • Pork main dishes
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Szűzérmék vargányás mártással, grillezett kacsamájjal, krokettal tálalva (1;3;7)                                                                                         3 890 Ft
Lende mit Steinpilzsauce, Entenleber gegrillt, Kroketten

Roasted pork tenderloin medallions in creamy porcini mushroom sauce with grilled duck liver slices and croquette

Klasszikus cigánypecsenye hasábburgonyával (1)                                                                                                                                                              2 990 Ft
Zigeunerbraten mit Knoblauch und Speck mit Pommes Frites

„Gipsy steak” in Classic style roasted pork cutlet with garlic served with French fries

Sertéskaraj Feketeerdő sonkával és kacsamájjal töltve, fűszeres burgonya gerezdekkel (1;3)                                                             3 890 Ft
Schweine Kotelett mit Schwarzwaldschinken und Entenleber gefüllt und würzige Kartoffeln

Baked pork cutlet stuffed with ham and duck liver served with spicy potatoes

Turul batyu (sajttal, sonkával, gombával töltött karaj rántva), hasábburgonyával (1;3;7)                                                                      3 260 Ft
Turul Bündel (mit Käse, Schinken und Pilz gefüllt) Pommes Frites

„Turul bundle” (breaded pork chop stuffed with cheese, ham and mushrooms) served french fries

Egész pisztráng aranybarnára sütve, fűszeres burgonyával és görög salátával (1;4;7;9)                                                                          3 980 Ft
Knusprige Forelle mit Würzige Kartoffeln und Griechische Salat

Fried crispy trout served with spicy potato and greek salad

Klasszikus harcsapaprikás túrós csuszával, szalonna pörccel, tejföllel (1;3;4;7)                                                                                                3 450 Ft
Wellsfilet in Paprikasauce mit Topfelnleckerln, Speckwürfeln gebacken, Sauere Sahne

Baked catfish steak fillet in paprika sauce served with cottage cheese pasta with crispy bacon and sour cream

Harcsa „fish and chips” salátaágyon, körtés majonézzel vagy citrusos tartárral (1;3;4;6;7)                                                                     3 560 Ft
Wells „Fish and Chips” auf Salatbet, Mayonnaise mit Birnen oder  Zitronen-Tartar

Catfish „fish and chips” served with saladmix and (pear mayonnaise or citrus tartar sauce)

Grillezett balatoni fogasfilé, sütőtökös-tejszínes Tagliatelle tésztával, cukkínis kecskesajttal (1;3;4;7)                                             3 650 Ft
Zanderfillet gegrillt, Tagliatelle mit Kürbis, Sahne, Ziegenkäse mit Zukkini

Grilled pike-perch fillet served with Tagliatelle pasta, goat’s cheese and creamy pumpkin

Lazacsteak zöldséges bulgurral, kapros-citromos szósszal (1;4;5;7)                                                                                                                         4 590 Ft
Lachs Steak mit Gemüse-Bulgur und Dill-Zitronen Sauce

Baked salmon steak fillet served with vegetables, bulgur and lemon-dill sauce

Halételek • Fischgerichte • Fish main dishes
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Hagymás rostélyos steakburgonyával, jus-vel (1;10)                                                                                                                                                         3 650 Ft
Rumpsteak mit Röstzwiebeln, Steakkartoffeln, Jus

Rump steak with fried onion and steak potato, jus

Bélszínsteak zöldbors mártással, fűszeres burgonyával (1;7)                                                                                                                                     5 950 Ft
Lendensteak mit Grünpfeffer Sauce, Entenleber, Steakkartoffeln 

Beef tenderloin medallions steak with green pepper sauce, duck liver and steak potatoes

Vörösboros marhapörkölt galuskával (1;3;10)                                                                                                                                                                        3 250 Ft
Gulasch aus Graurindfleisch mit Nockerln

Beef stew with noodles

Somogyi szarvaspörkölt, erdei gombákkal, galuskával (1;3;7;9;10)                                                                                                                         3 490 Ft
„Somogyer” Hirschgulasch mit Waldpilzen, Nockerl

Venison stew in „Somogy” style with forest mushroms and noodles

Öreglaki szarvascomb, áfonya mártással, lilakáposzta-krémmel töltött lángos tésztával (1;3;7)                                                         3 850 Ft
Hirschgebraten mit Heidelbeere Sauce, Langosch mit Lilakraut gefüllt

Venison slices with blueberry sauce, steamed purple cabbage and „Langosh” bread

Kakukkfüves szarvascomb vargányás-kacsamájas raguval, krokettal (1;3;7;10)                                                                                               3 890 Ft
Hirschgebraten mit Steinpilz-Entenleber Ragou, Kroketten

Venison slices served with porcini mushroom ragou and croquette

Marha- és vadételek •

Rind und Wildgerichte • Beef and game main dishes
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Turul tál 2 személyre (natúr csirkemell, sült tarja, töltött karaj, rántott sajt, párolt rizs, hasábburgonya,                             
zöldség köret) (1;3;7)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 6 950 Ft
„Turul” Platte für zwei (Hühnerbrustfillet, Schweinenacken, gefüllte Kotelett, Panierte Käse, Reis, Pommes Frites, Gemüse)

„Turul” plate for two (Breaded chicken breast fillet, roasted pork chop, stuffed loin, fried cheese, served with rice, French fries and vegetables)

Grill tál 2 személyre (2 db kacsacomb, sörös csülök, grillezett sertésérmék, fogasfilé pankó morzsában, steakburgonya, 
hasábburgonya, párolt rizs, friss saláta) (1;3;7)                                                                                                                                                           8 800 Ft
Grill Platte für zwei (Entenkeule 2 stck Schweinshaxe in Bier gereift, Schweine Medallions, Zanderfillet Paniert, Steakkartoffeln, Pommes Frites, 
Reis und frische Salat)

Grilled plate for two (Grilled duck legs -2 pieces- pork trotters fried in beer, grilled pork medallions, breaded pike-perch fillet served with steak 
potatoe, French fries, rice, fresh salad)

Szárnyas tál 2 személyre (rántott csirkemell, pulyka Cordon Bleu, 2db kacsacomb, zöldfűszeres csirkemell filé,  
steakburgonya, hasábburgonya, párolt rizs) (1;3;7)                                                                                                                                                  8 800 Ft
Geflügelplatte für zwei (Hänchenbrust paniert, Cordon Bleu Puten, Entenkeule, Hänchenbrust Fillet in Grüngewürze, Steakkartoffeln, Pommes, Reis

Poultry plate for two (Breaded chicken breast fillet, Cordon Bleu(turkey), duck leg, grilled chicken breast fillet, steak potatoes, French fries and rice)

Sertés tál 2 személyre (Turul batyu, rántott sertés szelet, grillezett csülök, grillezett sertés szűzérmék, steakburgonya,   
krokett, párolt rizs (1;3;7)                                                                                                                                                                                                             8 800 Ft
Schweineplatte für zwei (Turul Bündel, Schnitzel, Grillshaxen, Lende gegrillt, Steakkartoffeln, Pommes, Reis

Pork plate for two („Turul bundle”, breaded pork cutlet, grilled pork trotters, grilled pork tenderloin medallions, steak potatoes, croquette and rice)

Big-Big sültes tál 4 személyre (Grillezett csülök, grillezett sertés szűzérmék, rántott csirkemell, rántott fogasfilé,                  
lyoni hagyma, hasábburgonya, párolt rizs, steakburgonya, friss saláta) (1;3;4;7)                                                                               11 800 Ft
Big-Big Platte für vier (Schweinshaxe gegrillt, Hühnerbrust Paniert, Schweinsfillet gegrillt mit Lyoner Zwiebeln, Zanderfillet Paniert, Pommes Frites, 
Reis und frische Salat)

Big-Big plate for four (Grilled pork trotters, grilled pork medallions, breaded chicken breast fillet, breaded pike-perch fillet served with Lyon onion, 
French fries, rice, steak potatoes and fresh salad)

Egyszemélyes kacsatál (rosé kacsamell, kacsacomb, kacsamáj, pirított burgonya, lilakáposzta-krém) (1;3;7)                          4 750 Ft
Entenplatte für ein (Entenbrust rosé, Entenkeule, Entenleber, Bratkartoffeln, Lilakraut Creme

Duck plate for one (duck brust fillet in „Rosé” style, duck leg, duck liver slice, potatoes and steamed purple cabbage

Sültes tálak • Plate für zwei • Plate for two
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Mákos guba torta, rumos meggy raguval (1;3;7)                                                                                                                                                                      990 Ft
Mohnscheiterhaufen Torte dazu Sauerkirsch Ragou mit Rum • Poppy seed cake with rum cherry ragout

Háromízű palacsintás rétes, vanília tükrön (1;3;7)                                                                                                                                                                 1 100 Ft
Strudel mit dreigeschmack Palatschinken auf Vanille Spiegel • Strudel variation with vanilla sauce

Répatorta citromos Mascarpone-val töltve (1;3;7)                                                                                                                                                                      990 Ft
Möhrentorte mit Zitronen-Mascarponen gefüllt • Carrot cake  slice stuffed with lemon Macsarpone

Gesztenyepüré tejszínhabbal (7)                                                                                                                                                                                                          990 Ft
Kastaniel Pürree mit Sahnenhaubchnen • Chesnut puree with whipped cream

  

Paradicsomsaláta • Tomatensalat • Tomato salad                                                                                                                                                                                550 Ft

Tejfölös uborkasaláta (7) • Gurkensalat in Rahmdressing • Cucumber salad with sour cream                                                                                                550 Ft

Káposztasaláta • Weißkrautsalat • Cabbage salad                                                                                                                                                                                460 Ft

Vegyes házi saláta (7) • Gemischte salad • Mixed salad                                                                                                                                                                    550 Ft

Csemegeuborka (10;12) • Delikatessgurken • Pickle cucumber                                                                                                                                                         460 Ft

Almapaprika • Eingelegte Apfelpaprika • Pickle apple paprika                                                                                                                                                           460 Ft

Céklasaláta • Rote Beete salad • Beet-root salad                                                                                                                                                                                    460 Ft

Desszertek • Dassert • Desserts

Savanyúságok • Eingelegtes Gemüse • Pickles
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Bécsi töltött palacsinta (barackos, almás, túrós töltelékkel, vanília sodóval csőben sütve) (1;3;5;7;8)                                                1 250 Ft
Wiener Palatschinken (Pfirsich, Apfel, Quark füllung) Vanille Sauce

Túró Rudi palacsinta áfonyás erdeigyümölcs-raguval (kakaós tészta, Nutella, túró) (1;3;5;7;8)                                                              1 250 Ft
„Túró Rudi” Palatschinken mit Waldbeeren Ragou (Nutella, Quark füllung)

Oreo palacsinta áfonyás erdeigyümölcs-raguval (Oreo keksz darabok, Nutella, túró, vaníliaszósz) (1;3;5;7;8)                            1 250 Ft
„Oreo” Palatschinken mit Waldbeeren Ragou (Oreo Keksstückchen, Nutella, Quark füllung) Vanille Sauce

Nutellás-banános palacsinta áfonyás erdeigyümölcs-raguval (Nutella, banán) (1;3;5;7;8)                                                                          1 250 Ft
Nutella und Banane gefüllt und Waldbeeren Ragou

Fekete erdő palacsinta áfonyás erdeigyümölcs-raguval (Nutella, túró, meggy, csokoládéöntet) (1;3;7;12)                                     1 250 Ft
„Schwarzwald” Palatschinken mit Waldbeeren Ragou mit Nutella, Quark, Sauerkirsch und Schoko Dressing

Rumos diós palacsinta áfonyás erdeigyümölcs-raguval (rumos-diós töltelékkel, csokoládé öntet) (1;3;7;8)                                   1 250 Ft
Walnuss füllung mit Waldbeeren Ragou mit Rum und Schoko Dressing

Turul palacsinta (Nutella, darált keksz, málna, karamell szósz) (1;3;7)                                                                                                                 1 250 Ft
„Turul” Palatschinken (Nutella, gemahlene Keks, Himbeeren, Karamell Dressing)

Édes palacsinták • Süsse Palatschinken
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Húsimádó palacsinta (sonka, csirkemell, csülök, tejszínes-sajtos mártás) (1;3;7)                                                                                            1 450 Ft
Palatschinken mit Schinken Hühnerbrustfillet, Haxe und Sahnige-Käse Sauce

Bolognai palacsinta (Bolognai ragu, sajt, tejföl) (1;3;7)                                                                                                                                                   1 450 Ft
Palatschinken mit Bolognaise Ragou, Käse, Sahne gefüllt

Piedone palacsinta (Bolognai ragu, bab, kukorica, tükörtojás, tejföl, sajt) (1;3;7)                                                                                        1 450 Ft
Palatschinken mit Bolognaise Ragou, Bohnen, Mais, Spiegel Ei, Käse Sahne gefüllt

Hortobágyi húsos palacsinta (paprikás mártással) (1;3;7)                                                                                                                                              1 450 Ft
„Hortobágyer” Palatschinken mit Fleisch Ragou gefüllt, Sahne-Paprika Sauce

BBQ Palacsinta (BBQ szűzpecsenye, bab, kukorica, chili) friss saláta ágyon (1;3;6;7)                                                                                   1 450 Ft
BBQ Palatschinken (Lende, Bohnen, Mais, Chili gefüllt, frische Salate)

Son-Go-Ku (sonka, gomba, kukorica, sajt, tejföl szósz) (1;3;7)                                                                                                                                     1 450 Ft
Palatschinken mit Schinken, Pilz, Mais, Käse, Sahnesauce gefüllt

Brokkolis-csirkés-sajtos palacsinta (brokkoli, tejszínes csirkeragu) friss saláta ágyon (1;3;7)                                                                  1 450 Ft
Palatschinken mit Brokkoli, Käse, Hühnerbrust Ragou gefüllt mit frische Salaten

Sós palacsinták • Salzige Palatschinken
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Csülkös lángos

      
(főtt-füstölt csülökkel töltött lángos) házi savanyúság, hagyma, színes paprika (1;7)                                                                      1 490 Ft
Langosch mit Schweinshaxe gefüllt und Eingelegte Saureien

Gyros lángos

      (friss salátával, joghurtöntettel) (1;7)                                                                                                                                                                                 1 490 Ft
Gyros Langosch mit Hühnerbrust Fillet gefüllt mit frische Salaten und Yoghurt Sauce

Húsimádók töltött lángosa

      (füstölt csülök, bacon, csirkeragu, sajt) (1;7)                                                                                                                                                                 1 490 Ft
Langosch für Fleischliebender (Haxe, Bacon, Hühnerbrust Ragout, Käse)

Sajtos-tejfölös lángos (1;7)                                                                                                                                                                                                                       750 Ft
Langosch mit Käse und Sauerrahm

Lángosok • Langosch gefüllt
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Medve pizza (paradicsomszósz, bacon, csirkemell, hagyma, kaliforniai paprika, Mozzarella) (1;7)                                                 1 450 Ft
Bär Pizza (Bacon, Hühnerbrust, Zwiebeln, Paprika, Mozzarella)

Mágus pizza (paradicsomszósz, chili, kolbász, hegyes erős paprika, Pepperoni paprika, Mozzarella) (1;7)                                1 450 Ft
Magier Pizza (Chili, Wurst, scharfe Paprika, Peperoni-Paprika, mozzarella)

Terminátor pizza (paradicsomszósz, Pármai sonka, bacon, csirkemell, Mozzarella) (1;7)                                                                        1 450 Ft
Terminator pizza (Parma Schinken, Bacon, Hühnerbrust, Mozzarella)

Mózes pizza (sajtkrém alap, sonka, csirkemell, kukorica, Mozzarella) (1;7)                                                                                                     1 450 Ft
Moses Pizza (Käsecremebasis, Schinken, Hühnerbrust, Mais, Mozzarella)

Pármai sonkás pizza (sajtkrém alap, Pármai sonka, rukkola, Mozzarella) (1;7)                                                                                            1 450 Ft
Parma Schinken Pizza (Käsecremebasis, Parma Schinken, Ruccola, Mozzarella)

Töki kedvence pizza (tejfölös alap, csirkemell, sonka, kukorica, brokkoli, Mozzarella) (1;7)                                                                 1 450 Ft
Tökis Favorit Pizza (Sauerrahmbasis, Hühnerbrust, Schinken, Brokkoli, Mais, Mozzarella)

Sadaba pizza (sajtkrém alap, darált marhahús, bacon, hegyes erős paprika, Mozzarella) (1;7)                                                          1 550 Ft
Sabada Pizza (Käsecremebasis, Hackfleisch vom Rind, Bacon, scharfe Paprika, Mozzarella)

Féldél pizza (BBQ alap, bacon, csirkemell, lilahagyma, kaliforniai paprika, Mozzarella) (1;7;9;10)                                                    1 550 Ft
Halb Südlich Pizza (BBQ-Basis, Bacon, Hühnerbrust, lila Zwiebel, Paprika, Mozzarella)

Kőműves pizza (paradicsomszósz, csülök, bacon, csirkemell, hagyma, Mozzarella) (1;7)                                                                        1 550 Ft
Maurer Pizza (Schweinshaxe, Bacon, Hühnerbrust, Zwiebel, Mozzarella)

BBQ pizza (BBQ csirkemell ragu, bab, kukorica, gomba, sajt) (1;6;7)                                                                                                                      1 450 Ft
BBQ Pizza (BBQ Hühnerbrust Ragou, Bohnen, Mais, Pilz, Käse)

Turul pizza (paradicsomszósz, csirkemell ragu, virsli, vargánya, sajt) (1;7)                                                                                                        1 450 Ft
Turul Pizza (Hühnerbrust, Würstchen, Steinpilz, Käse)

Gulio pizza (paradicsomszósz, feketeerdei sonka, vargánya, túró, sajt) (1;7)                                                                                                  1 550 Ft
Giulio Pizza (Schinken, Steinpilz, Quak, Käse)

Pizzák • Pizzen
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Gyros pizza (tejfölös alap, gyrosragu, csemegeuborka, sajt) (1;7;9)                                                                                                                        1 450 Ft
Gyros Pizza (Sauere Sahne Grund mit Gyros Ragou, Sauergurken, Käse)

Darshan pizza (bolognai ragu, bacon, bab, sajt) (1;7)                                                                                                                                                      1 450 Ft
Darshan Pizza (Bolognaise Ragou, Bacon, Bohnen, Käse)

Mexikói pizza (bolognai ragu, chili, bab, kukorica, sajt) (1;7)                                                                                                                                     1 450 Ft
Mexico Pizza (Bolognaise Ragou, Bohnen, Chili, Mais, Käse)

Bolognai pizza (bolognai ragu, sajt) (1;7)                                                                                                                                                                                 1 450 Ft
Bologna Pizza (Bolognaise Ragou, Käse)

Falusi pizza (tejfölös alap, sonka, bacon, kolbász, kukorica, lilahagyma) (1;7;9)                                                                                          1 550 Ft
Dörflicher Pizza (Sahnige Grund, Schinken, Bacon, Kolbas, Mais, Lila Zwiebeln

Bius pizza (paradicsomszósz, csirkemell, brokkoli, fokhagyma, kukorica, füstölt sajt) (1;7)                                                                  1 450 Ft
Bius pizza (Hünherbrust, Broccoli, Knoblauch, Mais, Geraucherte Käse

Fél négy pizza (paradicsomszósz, csirkemell, sonka, gomba, bacon, kukorica, sajt) (1;7)                                                                        1 450 Ft
Halb vier Pizza (Hühnerbrust, Schinken, Pilz, Bacon, Mais, Käse)

Ördög pizza (paradicsomszósz, paprikás szalámi, bacon, chili, hegyes erőspaprika, sajt) (1;7)                                                            1 450 Ft
Teufel Pizza (Paprikasalami, Bacon, Chili, scharfe Paprika, Käse)

Son-go-ku pizza (paradicsomszósz, sonka, gomba, kukorica, sajt) (1;7)                                                                                                               1 450 Ft
Son-Go-Ku Pizza (Schinken, Pilz, Mais, Käse)

Music pizza (paradicsomszósz, sonka, szalámi, bacon, bab, füstölt sajt) (1;6;7)                                                                                              1 450 Ft
Music Pizza (Schinken, Salami, Bacon, Bohnen, geraucherte Käse)

4 sajtos pizza (paradicsomszósz, trappista, mozzarella, kéksajt, füstölt sajt) (1;7)                                                                                      1 450 Ft
Vier Käse Pizza (Trappista Käse, Mozzarelle, blauer Käse, geraucherte Käse)

Magyaros pizza (paradicsomszósz, hagyma, bacon, szalámi, hegyes erőspaprika, paradicsom, sajt) (1;7)                             1 450 Ft
Ungarische Pizza (Zwiebel, Bacon, Salami, scharfe Paprika, Tomaten, Käse)

Tonhal pizza (paradicsomszósz, tonhal, hagyma, olívabogyó, sajt) (1;4;7)                                                                                                          1 550 Ft
Thunfisch Pizza (Thunfisch, Zwiebel, Oliven, Käse)
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PULLED SERTÉS BURGER (1;3;7;9;11)

Burger: pulled hús (tépett tarja), jégsaláta, színes paprika, csemegeuborka, sajtszósz                                                                1 590 Ft
Menü: Pulled sertés Burger + Hasábburgonya + Pepsi 0,33l                                                                                                                            2 190 Ft
Menü XXL: Pulled sertés Burger Duplahússal + Hasábburgonya + Pepsi 0,33l                                                                                   2 590 Ft

PULLED JOKER SERTÉS BURGER (1;3;7;9;11)                                                                                                                                                                                                 

Burger: pulled hús (tépett tarja), jégsaláta, lyoni hagyma, bacon, csemegeuborka, BBQ szósz                                              1 690 Ft
Menü: Pulled Joker sertés burger + Hasábburgonya + Pepsi 0,33l                                                                                                             2 290 Ft
Menü XXL: Pulled Joker sertés burger Duplahússal + Hasábburgonya + Pepsi 0,33l                                                                      2 690 Ft

LUCKY LUKE MARHA BURGER (1;3;7;10;11)

Burger: 100% Argentin marha húspogácsa, amerikai hagymakarika, jégsaláta, uborka, Cheddar sajt,                     
majonéz-szósz                                                                                                                                                                                                                        1 790 Ft

Menü: Lucky Luke Marha Burger + Hasábburgonya + Pepsi 0,33l                                                                                                               2 290 Ft
Menü XXL: Lucky Luke Marha Burger Duplahússal + Hasábburgonya + Pepsi 0,33l                                                                        2 690 Ft

DALTON MARHA BURGER (1;3;7;10;11)

Burger: 100% Argentin marha húspogácsa, amerikai hagymakarika, jégsaláta, uborka, Cheddar sajt, tükörtojás,     
ketchup, mustár, majonéz-szósz                                                                                                                                                                                 1 790 Ft

Menü: Dalton Marha Burger + Hasábburgonya + Pepsi 0,33l                                                                                                                         2 290 Ft
Menü XXL: Dalton Marha Burger Duplahússal + Hasábburgonya + Pepsi 0,33l                                                                                 2 690 Ft

GOURMET CHEF MARHA BURGER (1;3;7;9;11)

Burger: 100% Argentin marha húspogácsa, lilahagyma-lekvár, rukkola, lyoni hagyma, bacon, Cheddar sajt,                   
BBQ szósz                                                                                                                                                                                                                                  1 790 Ft

Menü: Gourmet Chef Marha Burger + Hasábburgonya + Pepsi 0,33l                                                                                                        2 290 Ft
Menü XXL:  Gourmet Chef Marha Burger Duplahússal + Hasábburgonya + Pepsi 0,33l                                                                2 690 Ft

CHICKEN BURGER (1;3;7;9;10;11) 

Burger: Darált csirkecomb filé, Grill Camembert, jégsaláta, Feketeerdő sonka, kapribogyó, Salsa-szósz                           1 490 Ft 
Menü: Chicken Burger + Hasábburgonya + Pepsi 0,33l                                                                                                                                       2 190 Ft
Menü XXL: Chicken Burger Duplahússal + Hasábburgonya + Pepsi 0,33l                                                                                               2 590 Ft  

Kézműves hamburgerek
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CORN FLAKES CHICKEN BURGER (1;3;7;11)

Burger: Corn Flakes bundában sült csirkemell, jégsaláta, joghurtos tzatziki öntet, paradicsom, uborka, füstölt sajt 1 490 Ft
Menü: Corn Flakes Chicken Burger + Hasábburgonya + Pepsi 0,33l                                                                                                            2 190 Ft
Menü XXL: Corn Flakes Chicken Burger Duplahússal + Hasábburgonya + Pepsi 0,33l                                                                    2 590 Ft  

NORVÉG LAZAC BURGER (1;3;4;7;11)

Burger: Lazac húspogácsa, jégsaláta, marinált ecetes hagyma, kapros szósz, uborka, Garnéla                                              1 790 Ft
Menü: Norvég Lazac Burger + Édesburgonya hasábok + Pepsi 0,33l                                                                                                         2 290 Ft
Menü XXL: Norvég Lazac Burger Duplahússal + Édesburgonya hasábok + Pepsi 0,33l                                                                 2 690 Ft

AZ ÉTLAPON SZEREPLŐ ALLERGÉN ANYAGOK LISTÁJAAZ ÉTLAPON SZEREPLŐ ALLERGÉN ANYAGOK LISTÁJA
The list of allergenic substancesThe list of allergenic substances  //  Die Liste der Allergene auf der SpeisekarteDie Liste der Allergene auf der Speisekarte

 1;  Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab) valamint a belőlük készült termékek / Cereals containing 
gluten (wheat, rye, barley, oats) for example flour / Mehlprodukte

 2;  Rákfélék és a belőle készült termékek / Shrimp / Schrimps

 3;  Tojás és a belőle készült termékek / Eggs / Ei

 4;  Hal és a belőle készült termékek Fish / Fisch

 5;  Földimogyoró és a belőle készült termékek / Peanut / Erdnuß

 6;  Szójabab és a belőle készült termékek / Soy / Soya

 7;  Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) / Milk and dairy products / Milch und Milchprodukte

 8;  Diófélék azaz: mandula, mogyoró, dió, kesudió, pekándió, brazil dió, pisztácia, makadámia- vagy queenslandi dió 
és a belőle készült termékek / The group of walnut ones: almonds, hazelnuts, walnuts, cashews, pecans, Brazil nuts, 
pistachios,  walnuts of Queensland / Nüsse

 9;  Zeller és a belőle készült termékek / Celery / Zellerie

10;  Mustár és a belőle készült termékek / Mustard / Senf

11;  Szezámmag és a belőle készült termékek / Sesame / Sesamkörn

12;  Kén-dioxid és a SO2-ben kifejezett szulfitok / Sulphites / Sulphits

13;  Csillagfürt és a belőle készült termékek / Lupine / Lupine

14;  Puhatestűek és a belőlük készült termékek / Molluscs / Weichtiere


