
 

 

LEVESEK 

Tanyasi tyúkhúsleves            1250Ft 

Tárkonyos-citromos csirkeraguleves          1250Ft 

Gulyásleves             1300Ft 

Sajtkrémleves fűszeres krutonnal          1100Ft 

Gyümölcskrémleves (idénygyümölcsökből) pirított mandulával, tejszínhabbal    1100Ft 

 

VEGETÁRIÁNUS ÉTELEK 

Zöldség curry jázmin rizzsel         2150Ft 

Rántott trappista sajt tartármártással, sült burgonyával     2200Ft 

Camembert sajt diós bundában, jázmin rizzsel, áfonyaszósszal                  2400Ft 

Grillezett kecskesajt balzsamecetes, rukkolás friss salátával                  3200Ft  

Pirosra sütött gombafejek rántva tartármártással, jázmin rizzsel    1950Ft 

Szezámmagos rántott brokkoli burgonyapürével      2200Ft 

 

GYORSÉTEL SPECIALITÁSOK 

Gyros tál            1800Ft 

Gyros pitában            1500Ft 

Hamburger (húspogácsa, jégsaláta, uborka, hagyma, paradicsom, ketchup, mustár)                 1300Ft 

Dupla burger(2 húspogácsa, jégsaláta, uborka, hagyma, paradicsom, ketchup, mustár)            1900Ft 

Sajtburger (Húspogácsa, jégsaláta, uborka, hagyma, paradicsom, sajt, ketchup, mustár)         1600Ft 

Dupla sajtburger(2 húspogácsa,2 sajt,jégsaláta,uborka,hagyma,paradicsom,ketchup,mustár)                 2100Ft 

Csirkeburger(csirkemell,jégsaláta,uborka, hagyma, paradicsom, ketchup, mustár)    1800Ft 

Haragos burger (húspogácsa, chilis szósz, hagyma, hegyes erős, jalapeno karikák)    1800Ft 

Tortillatekercs grillezett csirkemell csíkokkal, joghurtos ropogós salátával                  2400Ft 

Tortillatekercs csípős, hagymás sertéscsíkokkal, hasábburgonyával                        2550Ft 

Mexikói tortilla hasábburgonyával (mexikói babos, kukoricás ,chilis, húsos ragu, jégsaláta, 

 cheddar sajt)                                                                                                                                              2750Ft 

Bowling táska (Paradicsomszószos pizzatésztában sült húspogácsa sajttal)   2000 Ft ÚJ! 

Választható feltétek: bacon, füstölt sajt, camembert sajt, jalapeno, csemegeuborka        +300Ft/feltét 

Csípős                +50Ft 

Hamburgerek mellé hasábburgonya                                                                                                       +500Ft 

 



 

HALÉTELEK 

Lazac steak citrusos friss salátával, krokettel       3850Ft 

Harcsapaprikás juhtúrós galuskával        3200Ft 

Rántott harcsafilé diós köntösben vajas petrezselymes burgonyával, tartármártással  3650Ft 

Fűszeres harcsafilé vajban sütve, grillezett zöldségekkel     3750Ft 

 

SZÁRNYASBÓL KÉSZÜLT ÉTELEK 

Roston csirkemell  (köret külön választható, melyet az ár nem tartalmaz)   1800Ft 

Rántott csirkemell (köret külön választható, melyet az ár nem tartalmaz)                                            1800Ft                                                                              

Csirkemellsteak kapros-joghurtos friss salátával, jázmin rizzsel     2450Ft 

BBQ csirkemell csíkok édesburgonya hasábbal       3200Ft 

Roston sült csirkemell spárgával, füstölt sajttal grillezve, joghurtos salátával   3400Ft 

Roston sült csirkemell bazsalikomos paradicsommal, sajttal grillezve, burgonyapürével  2750Ft 

Roston sült csirkemell barackkal,, sajttal grillezve, burgonyapürével                                   2750Ft 

Roston sült csirkemell baconnel, sajttal grillezve, jázmin rizzsel                   2950Ft 

Csirkemell csíkok citrusokkal, szezámmaggal grillezve, krokettel     2950Ft 

Olivás-fetás csirkemell tekercs roston sütve, tzatzikis kevert salátával    2950Ft 

Csirke Stroganoff jázmin rizzsel         2750Ft 

Roston csirkemell tejszínes gombás raguval, krokettel    2750Ft 

Csirkés zöldség curry jázmin rizzsel    2950Ft 

Sajttal, sonkával töltött csirkemell sült burgonyával      2650Ft 

Kijevi csirkemell burgonyapürével        2650Ft  

„Ahogy mi szeretjük”(rántott csirkemell tejszínes gombás raguval, sajttal grillezve),  sült burgonyával 2950Ft 

Aszalt szilvával, camemberttel töltött csirkemell, friss salátával, jázmin rizzsel   2950Ft 

Baconnel, cheddar sajttal, kukoricával töltött csirkemell sült burgonyával   3150Ft 

Mecseki csirkemell jázmin rizzsel  (Matutka tésztába burkolt csirkemell fokhagymás tejföllel, sajttal)  2950Ft 

Ropogós kacsacomb(2db), burgonyapürével, párolt lilakáposztával    3550Ft 

Panco morzsában sült kacsamájszeletek narancsos áfonyalekvárral, burgonyapürével  4500Ft 

 

SERTÉSBŐL KÉSZÜLT ÉTELEK 

Rántott sertésborda sült burgonyával        2400Ft 

Sertéspörkölt galuskával         2400Ft 

Brassói aprópecsenye          2400Ft 



 

Cigánypecsenye kakastaréj szalonnával, sült burgonyával     2500Ft 

Mustáros sült sertéstarja, steakburgonya                                                                2500Ft 

Magyaros töltött sertésborda rántva (paprikás szalámi, bacon, lilahagyma, sajt) 

 petrezselymes burgonyával         2950 Ft 

Főnökúr kedvence (rántott sertésborda  kolbászos, baconos raguval, héjas burgonyával)  2950Ft 

Sertésborda tócsniban hagymás baconos raguval      2950Ft 

Csáky sertésborda (tojásos friss lecsóval töltve, kapros paprikás mártással), galuskával  2950Ft 

Rántott velőrózsa sült burgonyával, tartármártással      2400Ft 

  

MARHAHÚSBÓL KÉSZÜLT ÉTELEK 

Csípős bélszínsteak vajas-baconos 

ceruzababbal, burgonyapürével         6800Ft 

Bélszínsteak klasszikusan balzsamecetes 

salátával, sült burgonyával               6800Ft 

Marhapörkölt főtt burgonyával 2950Ft 

Fűszeres marhahúspogácsa füstölt sajtos 

kevert salátával    1800Ft 

(Az étel ezen az áron 1 db húspogácsát tartalmaz, 

minden további húspogácsa ára +800 Ft) 

Pacalpörkölt petrezselymes burgonyával 

      2400Ft

 

TÉSZTA ÉTELEK 

Pirított szójás, csirkés spagetti wookban 

elkészítve                                                  2200Ft 

Lazacos, fehérboros spagetti                2950Ft 

Carbonara spagetti                                 2200Ft 

 

Bolognai spagetti                                    2200Ft 

Tejszínes, zöldséges csirke spagetti   2600Ft 

Chili con carne spagetti  cheddar               

sajttal                                                        2600Ft

 

KÖRETEK 

Párolt rizs        600Ft 

Rizi-bizi       700Ft 

Sült burgonya       600Ft 

Burgonyakrokett       700Ft 

Héjas steakburgonya                                700Ft 

Burgonyapüré       700Ft 

Petrezselymes burgonya      700Ft 

Köményes főtt burgonya     700Ft 

Házi galuska       600Ft 

Lila párolt káposzta      800Ft 

Grillzöldség      1200Ft 

Édesburgonya hasáb     1200Ft

 

MÁRTÁSOK 

Tartármártás    400Ft 

       

Ketchup/mustár/majonéz/csípős       350Ft

 

 



 

SALÁTÁK -SAVANYÚSÁGOK

Csirkés Bowling saláta (jégsaláta,paradicsom,uborka, hagyma, kukorica,  csirkemell,tartár, sajt)        1800Ft                                                                                                

Csirkés cézár saláta          1800Ft 

Friss saláta                                                   1200Ft                  Paradicsomsaláta           900Ft 

Görög saláta                                                1700Ft                  Káposztasaláta           900Ft  

Vitamin saláta                                             1200Ft                  Csemegeuborka           700Ft 

Uborkasaláta                                               900 Ft                  Almapaprika           700Ft

SÜLTESTÁLAK 

2 SZEMÉLYES STANDARD TÁL 

Rántott csirkemell (2 szelet) 

Csirke Gordon Blue (2 szelet) 

Cigánypecsenye (2 szelet) 

Rántott sajt (2 szelet) 

    Rántott gomba (2 db)    

Hasábburgonya, jázmin rizs 

4500 Ft 

4 SZEMÉLYES STANDARD TÁL 

Rántott csirkemell (4 szelet) 

Csirke Gordon Blue (4 szelet) 

Cigánypecsenye (4 szelet) 

Rántott sajt (4 szelet) 

Rántott gomba (4db) 

Hasábburgonya, jázmin rizs 

                                  7500 Ft

2 SZEMÉLYES PRÉMIUM TÁL 

Panco morzsában sült csirkemell (2 szelet) 

Sült kacsacomb (2db) 

Rózsaborsos sertésborda (2 szelet) 

Harcsafilé diós köntösben (2 szelet) 

Héjas burgonya, jázmin rizs, párolt 

lilakáposzta 

7000 Ft 

2 SZEMÉLYES MAGYAROS TÁL 

Magyaros töltött csirkemell (2 szelet) 

Mustáros sült sertéstarja (2 szelet) 

Baconos, lecsós pizza batyu (1 egész batyu) 

Rántott karfiol (1 adag) 

Hasábburgonya, jázmin rizs 

5200 Ft

Tálaink a megadott áron a felsorolt frissensülteket és köreteket tartalmazza. Bármilyen változtatási igény 

esetén kérjük egyeztessen felszolgáló kollégánkkal!

 

DESSZERTEK

Gesztenyepüré                                                 1100Ft 

Somlói galuska                                                1300Ft 

Gesztenyepüré erdei gyümölcs öntettel     1300Ft                                  

Palacsinta (2db/adag)                                     850Ft                     
(kakaós, ízes, nutellás, túrós) 

Áfonyás-túrós palacsinta vanília öntettel 1200 Ft 

Meggyes-mákos palacsinta vanília öntettel 

           1200Ft 

Bowling kehely (somlói galuska, fagylalt, 

gyümölcs, tejszínhab)                                   1400Ft 

Máktorta meggyraguval, vanília öntettel  1400Ft 

Créme brulée          1450 Ft

 

 

 



 

Kövön sütött pizzák 

30 cm 

1. Alap(paradicsom, sajt, oregánó)       1500Ft 

2. Margharita(paradicsom, sajt, paradicsomkarika, oregánó)              1600Ft 

3. Fhungi (paradicsom, sajt, gomba, oregánó)     1600Ft 

4. Proschutto (paradicsom, sajt, sonka, oregánó)    1600Ft 

5. Capricosa (paradicsom, sajt, sonka, gomba, oregánó)   1650Ft 

6. Bianca (paradicsom, sajt, sonka, kukorica, oregánó)    1650Ft 

7. Szalámis (paradicsom, sajt, szalámi, oregánó)    1650Ft 

8. California(paradicsom, sajt, sonka, gomba, kukorica, oregánó)  1700Ft 

9. Hawaii (paradicsom, sajt, sonka, ananász)     1800Ft 

10. Húsimádó(paradicsom, sajt, sonka, csirkemell, bacon, szalámi, kolbász, hagyma, oregánó)  2000Ft 

11. Mexikói(paradicsom, sajt, mexikói vegyes zöldség, chili, bacon, hagyma, oregánó)  2000Ft 

12. Bugaci (paradicsom, sajt, szalámi, kolbász, kukorica, chili, oregánó) 1900Ft 

13. Mihály kedvence(paradicsom, sajt, bacon, lilahagyma, sonka, kukorica,oregánó) 1900Ft 

14. LacY kedvence(paradicsom, sajt, bacon, kolbász, hagyma, pepperóni, tojás, oregánó)  2000Ft 

15. A ház specialitása(mustáros tejföl, sonka, bacon, lilahagyma, paradicsomkarika, gomba, füstölt sajt) 2000Ft 

16. Frutta di mare(paradicsom, sajt, vegyes tengergyümölcsei, fokhagyma, oliva, oregánó) 2000Ft 

17. Bolognai (paradicsom, sajt, darált hús, oregánó)    2000Ft 

18. Ínyenc (fokhagymás tejföl, sajt, sonka, csirkemell, kukorica, gomba) 2000Ft 

19. Magyaros(paradicsom, sajt, bacon, szalámi, kolbász, hagyma, pepperóni, oregánó) 2000Ft 

20. A vendég kívánsága szerint( 5 feltét )     2000Ft 

21. Tonne a Cippole (paradicsom, sajt, oliva, hagyma, tonhal, oregánó) 1900Ft 

22. Brutál(paradicsom, sajt, chili, gomba, kolbász, hagyma, pepperóni, oregánó)  1900Ft 

23. Lecsós (paradicsom, sajt, lecsó, bacon, kolbász, hagyma, tojás, pepperóni, oregánó) 2000Ft 

24. Ági kedvence (paradicsom, sajt, sonka, szalámi, kolbász, csirkemell) 2000Ft 

25. Négysajtos (paradicsom, camamber -, füstölt -, trapista -, feta sajt) 2000Ft 

26. Jampi csajok (mustáros tejföl, bacon, sonka, szalámi, csem.ubi, lilahagyma, oregánó) 2000Ft 

27. Görögös(paradicsom, feta, sonka, olivab., paradicsomkarika, lilahagyma, uborka, oregánó) 2000Ft 

28. Sajtkrémes(sajtkrém, sonka, szalámi, bacon, kukorica, paprika, lilahagyma, oregánó) 2000Ft 

29. Maffiózó (mustáros tejfölös ragu, sajt, csirkemell,  pepperoni, oregánó) 2000Ft 

30. Retró (tejföl, sajt, füstölt tarja, bacon, kukorica, gomba, oregánó)  2000Ft 

31. Gyrosos(paradicsom,sajt,gyroshús,uborka, paradicsomkarika, lilahagyma, tzatziki,oregánó) 2000Ft 

32. Vega(paradicsom, sajt, brokkoli, paradicsomkarika, gomba, kukorica, oregánó) 1900Ft 

33. Chili con carne(paradicsom, sajt, bolognai ragu, vörösbab, kukorica, chili, oregánó) 2100Ft 

34. Zsivány(paradicsom,sajt,kolbász,bacon,hagyma,jalapeno,hegyeserőspapr.,fütöltsajt,oregánó) 2100Ft 

35. Pizza Bowling(paradicsom, sajt, pármai sonka, fekete oliva, gomba, paradicsomkarika,  mozzarella, rukkola) 2100Ft 

 



 

36. Szivárványos(paradicsom, chili, tarja, bacon, lilahagyma, kukorica, piros kaliforniai paprika, pepperoni) 2000Ft 

37. Pokol tüze(csípős alap, sajt, tarja, csípős kolbász, lilahagyma, erős pepperoni) 1900Ft 

38. Popeye kedvence(fokhgymás-tejszínes-spenótos alap,sajt,bacon,cs.mell, tojás) 1900Ft 

39. Olümposz (tzatzikis alap, sajt, gyroshús, feta, paradicsom, fekete oliva) 2000Ft 

40. Eszter kedvence(tejszínes alap, sajt, csirkemell, lilahagyma, kukorica, füstölt sajt) 1900Ft 

41. Vega grillen (tejszínes alap, sajt, grillezett zöldség, juhtúró)  1900Ft 

42. Gourmet pizza (tejfölös alap, sajt, tarja, kecskesajt, ruccola)   2100Ft  ÚJ! 

43. Sajtimádó (sajtkrémes alap, trappista, cheddar, füstölt, camembert, feta sajt ) 2000Ft  ÚJ! 

44. Csurgatott pizza (paradicsomos alap. sajt, sonka, tojás, oregánó)  1800Ft 

45. Pecsenye pizza (BBQ alap, sajt, csíkozott mustáros tarja, lilahagyma, hegyes erős paprika) 2000Ft 

46. Fresh rops chicken (tejszínes alap, sajt, csirkemell, paradicsom, friss jégsaláta) 2000Ft 

47. Pizza batyu (választható alap+4feltét)      2000Ft  ÚJ! 

48. Abrak a-dabra(fokhagymás-tejfölös alap, sajt tarja, juhtúró, lilahagyma, hegyes erős)        2000Ft 

49. Carpe diem (paradicsomos a.,sajt,fokhagyma,gomba,juhtúró,sonka,kukorica,bazsalikom)  2000Ft 

50. Toscana (paradicsomos alap, folhagyma, szalámi, zöld+feketeoliva,  

pármai sonka, paradicsom, parmezán, bazsalikom)       2200Ft 

 

 

Plusz feltétek: csirkemell, tarja, szalámi, juhtúró, tonhal, füstölt sajt, mozzarella, mascarpone, ruccola, 

parmezán, camembert, feta: 300 Ft/feltét 

Bolognai ragu, tenger gyümölcse, pármai sonka: 450 Ft/feltét 

Egyéb plusz feltét: 250 Ft/feltét Sajtszél: 400 Ft Cheddar sajtszél 600 Ft 

 

Egyéb alapok: tejszínes, tejfölös, mustáros-tejfölös, fokhagymás-tejfölös, tzatzikis   

(tetszés szerint bármely pizzára választhatók) 

Minden pizzánk kérhető teljes kiőrlésű lisztből készült pizzatésztával, melynek felára 

200Ft/pizza

 

Csomagolási díj: 50 Ft/doboz, 500 Ft/tál 

 

Fél adag rendelése esetén a teljes ár 70%-át számítjuk fel! 

 

Jó étvágyat kívánunk!     


