
A családi legendárium szerint a motor volt az első 

szó, amit kimondtam. Amikor megtörtént, emlékszem, 

egy kicsit magam is megbántam, s mert azért tudtam,  

mivel tartozom a tradíciók fogságában vergődő világ-

nak, egy hét múlva megvolt a mama is. Aztán viszont, 

nemsokára jött a Gourmand – a harmadik szó.

Elég világos emlékképem van róla, ahogy anyu kezét 

fogva állok a fagyispultnál és várok a tölcsérre, meg, 

ha nagyon jó voltam, az egy gombóc vaníliára – de iga-

zán valahogy mégis az maradt meg az agyamban, mi-

lyen hatalmas volt az az ezüst pult, és én milyen pici-

ke. Szerintem hároméves lehettem, és a picikeségnek 

számos előnyét élveztem – mert arra is határozottan 

emlékszem, amikor egyszer egy nagyon szép szőke 

néni állt előttünk, ugyanott, a fagyispultnál, a Guriban, 

nagyon rövid volt a szoknyája, és nekem nagyon ki-

kötődött a csatos szandim, úgyhogy nagyon le kellett 

hajolnom. Világoskék volt rajta, szerintem soha nem 

felejtem el, és csak azért se mondom meg a negyedik 

szót.

Később, úgy ötévesen persze már önállóan végez-

tük lázasan az akkori gyerekek legfon-tosabb, minden 

mást háttérbe szorító tevékenységét, a fagyizást. Egy 

sárga kettesért a lelkünket is eladtuk volna, az ugyanis 

pontosan négy, nem potya utat tett lehetővé a Gour-

mandba – ja, ha még nem mondtam volna, más hely 

nem is létezett, eszünkbe se jutott. Néha hallottunk 

ugyan legendákat jó messziről, a Vasmű út végéről 

meg a Technikumból érkezett vándoroktól, hogy a 

Napsugárban nagyon finom a málna, hogy a Hóvirág-

ban csavaros vaníliát / csokit adnak egy kettesért, de 

nagyon nagy adag, és persze tudtuk, hogy a Csillagban 

is kapható fagyi, méghozzá finom – de mi, Mező Imre 

utcai gyerekek már csak úgy voltunk vele, biztos, ami 

biztos: és a Guri az mindig nagyon biztos volt. 

Két évvel később már suliba jártunk – a Móriczból 

hazafelé persze minden alkalommal úgy kanyarod-

tunk... Ha volt pénzünk, berohantunk, és bravúros gyor-

sasággal az utolsó fillérig elköltöttük – ha nem volt, 

csak az orrunkat nyomtuk a kirakathoz, és olyan hip-

notizáló pillantással bűvöltük a fényes-tükrös pultban 

a tortákat meg a sütiket, hogy azt máig nem értem, 

hogy nem lebegtek ki az üvegen, a falon, mindenen át 

a folyton éhes kis pofánkba. 

A Gourmandban nagyon aranyosak voltak a nénik. 

És szépek is: mindig olyan gondosan fel volt tűzve a 

hajuk, és ropogós, bordó ruhában voltak, aminek a 

zsebénél volt egy arany G betű. Szerettek minket, 

nagyon, és mi is őket. A Hegedűs Pali egyszer kapott 

valahonnan egy ötvenest, ami teljesen felfoghatatlan, 

létezhetetlen, kezelhetetlen összeg volt – jó, zöld tízes 

már volt a kezemben, attól is eléggé remegett, na de 

ötvenes… Mindegy, a Pali úgy döntött, népszerűséget 

vásárol a vagyonból, és az összes fiút elhívta, na hová? 

Hát persze hogy. Meg talán pár lányt is, de ebben nem 

vagyok egészen biztos. Abban viszont igen, hogy egy 

háromszög alakú Piramis szeletet (3 forint), egy lekvá-

ros-krémes Szapáry-tortát (3.80), továbbá egy forint 

értékben tejszínhabot, kis tányérban kértem és kap-

tam. Őrjítő, arany betűs nap volt. 

Felsős koromban aztán futótűzként terjedt a hír, 

hogy a Guri második kis ablaka az öltözőé, és meg le-

het lesni a lányokat. Zárás környékén időnként tumul-

tuózus jelenetek zajlottak, s jelentős harcok folytak 

érte, ki kapaszkodhat fel a rácsokra. Szerintem soha 

senki semmit nem látott, abban sem vagyok teljesen 

biztos, hogy az ablak az öltözőé volt, de azért min-

denki elképesztően borzongató jó dolgokról mesélt. A 

nénikről persze akkor már mind tudtuk, hogy fantasz-

tikus nők. Azok is voltak…

Aztán, komoly gimnazistaként a fantasztikus nőket 

vittük oda már mi is, az összeset, mindig: minden re-

ménybelivel és ténylegessel ott jaffáztunk, sütiztünk, 

majd pohársöröztünk, pöfékeltünk. És a nagy esemé-

nyek is mindig a Gourmandnál eszkalálódtak: oda volt 

például megbeszélve Lajos barátunkkal az a randink, 

amiről mi, a Szilárddal egy kicsit lekéstünk, Lali pedig 

abszolút nem töltötte tétlenül az időt – mire odaér-

tünk, csillogott az asztal a délutáni napsütésben a 

vodkáspoharaktól, amiket nem engedett elvinni, hogy 

így informáljon minket a helyzetről… mert szólni már 

nem nagyon tudott…

És jött persze a legújabb kor, és vele a hoki – ami-

nek szintén fellegvára volt a hely: a mindenhez reme-

kül értő szurkolók itt dolgozhatták ki a mindenkori 

edzők számára a legfrappánsabb taktikákat; győztes 

és vesztes meccsek után itt kaphatott vigaszt a seb-

zett, további szárnyakat a röpdöső lélek, gyógyírt vagy 

mámorfokozót a test. Ivi, Kata, Klau, Kriszti, Márti fél 

szóból is tudják, mi a gondod, mit akarsz és mit nem 

– s ha kiérdemelted, megszolgáltad, s valami balfék-

séggel nem játszod el a törzsvendég státuszt, mire a 

pulthoz értél, már ott vár a kedvenced, úgy, ahogyan 

kell.

A Gourmand egy időre bezárt – mi türelmesen vár-

tunk, ha mentünk is máshová, úgy tettük, hogy tudtuk, 

hamarosan hazajöhetünk. Így lett. A Gourmand persze 

már rég nem cukrászda vagy presszó csupán – ha sü-

tit akarsz, legfeljebb pár zseniális palacsintát kapsz: 

cserébe viszont reggelizhetsz, ebédelhetsz és va-

csorázhatsz, amit csak szeretnél. Most tehát újra itt 

vagyunk: a megszépült, minden ízében megújult Gu-

riban, ami továbbra is csak az akar maradni, ami bő 

fél évszázada – kisgyerekálmok beteljesítője, izzadó 

tenyerű tinédzserek randiközpontja, felnőttek hangu-

latos bázisa. Az életünk. A Gourmand: a falakban az 

előző, előttünk az újabb ötven év – tartsatok velünk.

A GOURMAND iga z tört énet e
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Pirított, bundázott hírek (1 adag 2 db)
toasts, french toasts (1 Portion = 2 Pieces)

toasts, brot im rühreiteig (1 Portion = 2 stücK)
 

Fűszervajas pirítós tükörtojással 1290 Ft
 • toast with comPound butter and fried eggs 
 • toast mit Kräuterbutter und sPiegelei 

Fűszervajas pirítós sajttal, tükörtojással 1390 Ft
 • toast with comPound butter, cheese and fried eggs

 • toast mit Kräuterbutter, Käse und sPiegelei

Fűszervajas pirítós sonkával, tükörtojással 1390 Ft
 • toast with comPound butter, ham and fried eggs

 • toast mit Kräuterbutter, schinKen und sPiegelei

Fűszervajas pirítós sajttal, sonkával tükörtojással 1490 Ft
 • toast with comPound butter, ham and fried eggs

 • toast mit Kräuterbutter, schinKen und sPiegelei

Bundáskenyér fokhagymás tejföllel 1490 Ft
 • french toast with sour cream with garlic

 • brot im rühreiteig mit sauerrahm mit Knoblauch

Sajtkrémmel töltött bundáskenyér 
fokhagymás tejföllel 1490 Ft

 • french toast filled with sour cream with garlic

 • brot im rühreiteig gefüllt mit sauerrahm mit Knoblauch

Sajtkrémmel, sonkával töltött bundáskenyér 
fokhagymás tejföllel 1490 Ft

 • french toast filled with cheesecream and ham wiith sour 
cream with garlic

 • brot im rühreiteig gefüllt mit Käsecreme und mit schinKen mit 
sauerrahm mit Knoblauch

Melegszendvics hírek
hot sandwich news

hot sandwich nachrichten

 
Sonkás  1590 Ft

 • sandwich with ham

 • sandwich mit schinKen

Sonkás, paradicsomos 1590 Ft
 • with ham and tomato

 • sandwich mit schinKene und tomaten

Sonkás, kukoricás 1590 Ft
 • with ham and corn

 • mit schinKen und mais

Teák többféle ízben 0,3l  590.-
Forró csokik többféle ízben   890.-/990.- Ft
Kávék, kávékülönlegességek (külön kávélapon megtekinthető)
Tej 1 dl  150.-
Laktózmentes tej 1 dl  200.-
Mandula tej 1 dl 250.-
Frissen facsart narancslé 1 dl  600.-

Tojásos hírek (3 tojásból)
egg news (3 eggs)   -   ei nachrichten (drei eier)

Rántotta (házi baguett) 1490 Ft
 • scrambled eggs (home-made baguette)
 • rührei (hausgemachte baguette)

Magyaros rántotta 1990 Ft 
(kolbász, bacon, paprika, paradicsom, vöröshagyma)

 • hungarian scrambled eggs (sausage, bacon, PaPriKa, tomato, red onion)
 • ungarisches rührei (wurst, bacon, PaPriKa, tomaten, Zwiebeln)

„Zsazsa”kedvence 1990 Ft
(bacon, füstölt sajt, paradicsom, paprika, pepperoni,
petrezselyemzöld)

 • „ZsaZsa’s faVourite” (bacon, smoKed cheese, tomato, PaPriKa, 
PePPeroni, Parsley)

 • „ZsaZsa’s faVorite” (bacon, räucherKäse, tomaten, PaPriKa, 
PePPeroni, Petersilien)

Ham & Eggs vagy Bacon & Eggs (házi baguettel) 1990 Ft
 • ham & eggs or bacon & eggs (with home-made baguette)
 • ham & eggs oder bacon & eggs (mit hausgemachte baguette)



Előzetes Hírek
Preliminary news - Vorläufige nachrichten

 Serpenyős rák pirított bagettel 3990 Ft
(fokhagymás vajban sült tigris rák, koktélparadicsom, petrezselyemzöld)

 • Pan crab with toasted baguette (tiger crab roasted in garlic butter, cherry tomato, Parsley)
 • Pan crab mit geröstetem baguette (in Knoblauchbutter gebratene tigerKrabbe, Kirschtomate, Petersilie)

Bruschetta (sima, sonkás) •   1990 Ft
 • bruschetta (normal, ham)
 • bruschetta (normal, schinKen)

Tatár beefsteak friss zöldségekkel (marhabélszínből 100 g) 6490 Ft
 • raw beefsteaK a ‘la tatar with fresh Vegetables

 • beefsteaK a ‘la tatar mit frisches gemüse

Guacamole tortilla chips-szel • • 2500 Ft
 • guacamole with tortilla chiPs

 • guacamole mit tortilla chiPs

Levesbe való hírek  
news of souP - nachrichten aus suPPe

Gulyásleves házi csipetkével •  1890 Ft
 • goulash souP with homemade noodles

 • gulaschsuPPe mit hausgemachten nudeln

Tyúkhúsleves cérnametélttel • 1890 Ft
 • chicKen souP with noodles

 • hühnersuPPe mit nudeln

Citromkrémleves bodzás tejfölhabbal • 1590 Ft
 • lemon cream souP with elderberry-lime flaVored cottage cheese

 • ZitronencremesuPPe mit mit holunder, lime und sauerrahm

Sajtkrémleves sajtos pirítóssal 1590 Ft
 • cheese cream souP with cheese toast

 • KäsecremesuPPe mit Käsetoast

Burger és Tortilla Hírek
burger and tortilla news - burger und tortilla nachrichten

BBQ Burger hasábburgonyával 3990 Ft
(angus marhahús pogácsa, BBQ szósz, lyoni hagyma, cheddar sajt, sült bacon, jégsaláta, 
paradicsom, lilahagyma)

 • bbQ burger (angus beef Patty, bbQ sauce,lyon onion,cheddar,fried bacon,iceberg 
lettuce,tomato,red onion)

 • bbQ burger (angus hamburgerfleisch, bbQ sauce, lyon Zwiebel,cheddar,gerösteter 
sPecK,eisbergsalat,tomate,rote Zwiebel)

Crunchy Chicken Burger hasábburgonyával 3490 Ft
(corn-flakes-es csirkemell, majonéz, ketchup, paradicsom, lilahagyma, cheddar, jégsaláta)

 • crunchy  chicKen burger (chicKen breast with corn flaKes, mayonnaise,KetchuP,tomato,red 
onion,cheddar,iceberg lettuce)

 • crunchy chicKen burger (hühnerbrust mit cornflaKes, mayonnaise, KetchuP, tomate, rote Zwiebel, 
cheddar, eisbergsalat)

Csirkés wrap (tortilla, jégsaláta, lilahagyma, sokmagvas csirkemell,  
sajt, salsa szósz, majonézes öntet) 2690 Ft

 • chicKen wraP (tortilla, ice lettuce, red onion, seeded chicKen breast, cheese, salsa sauce, mayonnaise)
 • hühner-wraP ( tortilla, eisbergsalat, roten Zwiebeln, mehrKorn Panierte hähnchenbrust, 
Käse, salsa-sauce, mayonnaise)

Sunyi malac tortilla 3290 Ft
(tortilla,pulled pork, pirított hagyma, jégsaláta,cheddar, jalapeno, kukorica, BBQ szósz)

 • sneaKy Pig (tortilla, Pulled PorK, roasted onion, iceberg lettuce, cheddar, jalaPeno, corn, bbQ sauce)
 • raffiniert schwein (tortilla, Pulled PorK, röstZwiebeln, eisbergsalat, 
cheddar, jalaPeno, mais, bbQ-sauce)

Saláta hírek
salad news - salat nachrichten

Eredeti cézár saláta 3290 Ft
(saláta, csirkemell, szardellapasztás parmezános öntettel) 

 • caesar salad in traditional way (salat, chicKen breast, anchoVy Paste with Parmesan sauce)
 • original caesar salat (salat,hühnerbrust,sardellenPaste mit Parmesansauce)

„Gourmand” saláta  2990 Ft
(csirkemell csíkok, paradicsom, paprika, lilahagyma, uborka, jégsaláta, füstölt sajt, 
fokhagymás-olívás öntet, pirítós)

 • ”gourmand” salad (chicKen breast striPes, tomato, PaPriKa, red onion,  
cucumber, iceberg lettuce, smoKed cheese, garlic-oliVe sauce, toast)

 • ”gourmand” salat (hünchenbruststreifen, tomaten, PaPriKa, rote Zwiebeln, gurKen, 
eisbergsalat, geraucherte Käse, Knoblauch-oliVe sosse, toast) 

Tonhal saláta 2990 Ft
(tonhal, paradicsom, paprika, lilahagyma, uborka, jégsaláta, 
citromos olivás fokhagymás öntet)

 • tuna salad (tuna, tomato, PaPriKa, red onion, cucumber, iceberg lettuce, lemon-garlic-oliVe sauce,)
 • thunfish salat (thunfish, tomaten, PaPriKa, rote Zwiebeln, gurKen, eisbergsalat, 
Zitrone-Knoblauch-oliVe sosse)
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TATÁR BEEFSTEAK FRISS ZÖLDSÉGEKKEL

SERPENYŐS RÁK PIRÍTOTT BAGETTEL



Tészta hírek
Pasta news -nudeln nachrichten

Füstölt sajtos gnocchi pankómorzsában sült csirkecsíkokkal  3490 Ft
 • smoKed cheese gnocchi with chicKen striPs fried in crumbs

 • geräucherter Käse-gnocchi mit hühnerstreifen in brösel gebraten 

Bolognai spagetti  2990 Ft
 • sPaghetti bolognese

 • sPaghetti bolognese

Carbonara spagetti 2990 Ft
 • sPaghetti carbonara

 • sPaghetti carbonara

Tejszínes spenótos gnocchi zöldfűszeres pankómorzsás csirkemellel 3490 Ft
 • creamy sPinach gnocchi, with PanKo crumbs fried chicKen and green sPice

 • rahmsPinat gnocchi mit hänchenbrust in PanKo-Kräuter-Kruste

Királyrákos spagetti  chilis paradicsomos mártásban,  
fokhagyma chipsszel, parmezánnal  3990 Ft

 • King crab sPaghetti with chili tomato sauce, garlic chiPs and Parmesan

 • KönigsKrabben sPagetti mit chili-tomaten-sauce, Knoblauch und Parmesan-chiPs

Vegetáriánus hírek
Vegetarian news - Vegetarier nachrichten

Rántott camembert jázmin rizzsel, áfonyalekvárral 3290 Ft
 • deeP fried camambert with jasmin rice and blueberry jam

 • camembertKäse gebraten mit jasminreis und heidelbeeremarmelade

Rántott sajt jázmin rizzsel, tartár mártással  2690 Ft
 • deeP fried cheese with jasmin rice and sauce tartar

 • gebratene Käse mt jasminreis und tartarsosse

Spenóttal, füstölt sajttal töltött palacsinta fokhagyma mártással 3190 Ft
 • PancaKes stuffed with sPinach and smoKed cheese with garlic sauce

 • gefüllte PfannKuchen mit sPinat, geräuchertem Käse und Knoblauchsauce

Szárnyas hírek
Poultry news - geflügel nachrichten

Csirkemell sajtmártással, fűszeres steakburgonyával 3690 Ft
 • chicKen breast with cheese sauce, sPicy steaK fries

 • hähnchenbrust mit Käse-sauce, würZig steaKfries

Chicken & Chips 3690 Ft 
(szezámos csirkemell csíkok, hasábburgonyával, amerikai káposztasalátával)

 • chicKen & chiPs (sesame chicKen, french fries, coleslaw) 
 • chicKen & chiPs (sesam huhn, franZösisch frites, Krautsalat)

Diós bundában sült csirkemell édesburgonya hasábbal, friss salátával • 3990 Ft
 • chicKen breast fried in walnut coat with sweet Potato fries and fresh salad

 • in walnussmantel gebratene hühnerbrust mit süssKartoffelPommes und frischem salat

Csirkemell ropogós fűszeres corn flakes-ben sütve,  
burgonyapürével barack befőttel  3290 Ft

 • crisPy, sPicey corn flaKes coated chicKen breast with mashed Potato and Peach comPote

 • hänchenbrust KnusPrig gebraten in würZigen cornflaKes mit KartoffelPüree und PfirsichKomPott

Chicken Caprese • 3290 Ft
(csirkemell paradicsommal, mozzarellával grillezve, aszalt paradicsomos rizottóval)

 • chicKen caPrese (chicKen breast grilled with tomato and moZZarella, risotto with sun-dried tomato)
 • hünchen caPrese (hänchenbrust gegrillt mit tomaten, moZZarella, und riZotto mit getrocKneten tomaten)

Csirkemell füstölt sajtos kéregben steakburgonyával,  
friss salátával, joghurtos öntettel 4590 Ft

 • grilled chicKen steaK with smoKed cheese, steaK Potatoes and fresh salad

 • gegrilltes hühnersteaK mit geräuchertem Käse, steaKKartoffeln 
und frischem salat mit joghurtsauce

EREDETI CÉZÁR SALÁTA

TYÚKHÚSLEVES CÉRNAMETÉLTTEL
CRUNCHY CHICKEN BURGER



Malac hírek
Pig news - schwein nachrichten

Grillezett szűz pirított bacon-nel, fokhagymával,  
csípős mustárral megkenve, fűszeres héjas steakburgonyával • • 4290 Ft

 • grilled PorK with steaK fries (grilled PorK tenderloin, roasted bacon, garlic, sPicy mustard)
 • gegrillte schweinfilet mit steaKKartoffel (gegrillte schweinfilet, saute sPecK, 
Knoblauch, würZige senf) 

Óriás sertés szelet hasábburgonyával, amerikai káposzta salátával 3990 Ft
 • giant PorK schnitZel with french fries, coleslaw

 • riesiges schweineschnitZel mit Pommes frites, Krautsalat

Gourmand fatányéros (rántott szelet, fokhagymás szűz, baconbe tekert csirke, rántott  
hagymakarika, rántott sajt, rizs, steakburgonya, amerikai káposztasaláta) 4990 Ft/fő

 • gourmand wooden Plate (PorK schnitZel, PorK choPswith garlic, bacon wraPPed chicKen, 
fried onion, fried cheese, rice, steaK fries, coleslaw)

 • gourmand grillteller (wienerschnitZel, medallions mit Knoblauch, sPecKmantel huhn, 
gebratenen Zwiebel, gebacKener Käse, reis, steaK frites, Krautsalat)

Marhaságok
beef column - rindfleisch Kolonne

Bélszínsteak választható körettel (160 g) • 8490 Ft
 • tenderloin steaKs with oPtional garnish

 • filetsteaKs mit oPtionaler beilage 

Halász hírek
fishermen’s news- fischer nachrichten

Mandulás pisztráng sült zöldséggel •  3990 Ft
 • almond trout with roasted Vegetables

 • mandelforelle mit gebratenem gemüse

Fish& Chips  3290 Ft
(tőkehal falatok sörtésztában, hasábburgonyával, remulád mártással)

 • fish& chiPs

 • fish& chiPs (KabeljaustücKe in bierteig, bootsKartoffeln, mit remulade sauce)

Sós Palacsinták 
salty PancaKes- PfannKuchen gesalZen

(1 db óriás Palacsintát tartlamaZ)
Sajtos-sonkás rántott palacsinta tartár mártással 2690 Ft

 • cheese and ham fried PancaKes with tartar sauce

 • gebratene PfannKuchen mit Käse und schinKen und tartar-sauce

Pirított baconnel, lilahagymával, csirkemellel töltött  
palacsinta bundázva sajt mártással 3190 Ft

 • stuffed PancaKes stuffed with bacon sauté, red onion, chicKen breast striPes with cheese sauce

 • PalatschinKen gefüllt mit sPecK, rote Zwiebeln, hühnerfleisch mit Käse-sauce

Desszert 
dessert - dessert 

(1 db óriás Palacsintát tartalmaZ)

Kakaós palacsinta  990 Ft
 • crePes filled with cocoa

 • PfannKuchen gefüllt mit KaKao

Lekváros palacsinta  990 Ft
 • crePes filled with jam

 • PfannKuchen gefüllt mit marmelade

Nutellás palacsinta  1490 Ft
 • crePes filled with nutella

 • PfannKuchen gefüllt mit nutella, QuarK

Nutellás banános palacsinta, csokiöntettel 2190 Ft 
 • banana nutella crePes with chocolate sauce

 • banane nutella PfannKuchen mit schoKoladensauce

Vanília fagylalttal, eperrel töltött palacsinta karamell öntettel 2190 Ft
 • PancaKe filled with Vanilla ice cream and strawberry serVed with caramel sauce

 • PfannKuchen gefüllt mit Vanilleeis und erdbeeren serViert mit Karamellsauce

Kinder Bueno palacsinta 2190 Ft
(nutella, ropogós ostya, tejcsokival a tetején)

 • Kinder bueno PancaKe (nutella, crunchy wafers, milK chocolate on toP) 
 • Kinder bueno PfannKuchen (nutella, KnusPrige waffeln, milchschoKolade oben)

Csokis szuflé gyümölcs öntettel  1690 Ft
 • chocolate souffle with fruit sauce

 • schoKoladensouffle mit obstsauce

Sajttorta karamell öntettel  1490 Ft
 • cheescaKe with caramel sauce

 • KäseKuchen mit Karamellsauce

Bodzás-lime-os túrógombóc tejfölhabbal • •  2190 Ft
(laktózmentes, gluténmentes, édesítőszerrel)

 • elderberry-lime flaVored cottage cheese dumPlings (lactose-,gluten- and sugar free)
 • hüttenKäseKnödel mit holunder, lime und sauerrahm (laKtosefrei, glutenfrei, mit süssstoff)

é t l a p
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FŐBB HÍREINK
main news - die hauPtnachrichten

Allergén info
   •   Gluténmentes
   •   Laktózmentes

CHICKEN CAPRESE

DIÓS BUNDÁBAN SÜLT CSIRKEMELL

ÉDESBURGONYA HASÁBBAL, FRISS SALÁTÁVAL



Köretek
(önmagában nem rendelhető) 

garnishes - beilagen

Hasábburgonya • •  1190 Ft
 • Pommes frites

 • Pommes frites

Fűszeres héjas steakburgonya • • 1190 Ft
 • sPicy steaK Potato

 • würZige steaKKartoffel

Burgonyapüré • 1190 Ft
 • mashed Potato

 • KartoffelPüree

Édesburgonyahasáb • •  1890 Ft
 • sweetPotatoes

 • süssKartoffel

Jázmin rizs • • 890 Ft
 • jasmin rice

 • jasmin reis

Sült zöldségek • • 1890 Ft
 • roasted Vegetables

 • gebratenen gemüse

Húsleves cérnametélttel (csészében)
990 Ft

Csibefalatok kirántva sült 
burgonyával, ketchuppal

2490 Ft

Bolognai spagetti
1990 Ft

Rántott sajt hasábburgonyával,
tartár mártással

1990 Ft

Házi Savanyúk
home-made PicKles - hausgemachtes sauer

Káposzta saláta • • 790 Ft
 • cabbage salat

 • Krautsala

Amerikai káposzta saláta 990 Ft
 • coleslaw

 • Krautsalat mit mayonnaise

Csemege uborka • • 790 Ft
 • gherKins

 • gewürZgurKen

BÉLSZÍNSTEAK VÁLSZTHATÓ KÖRETTEL

BODZÁS-LIME-OS TÚRÓGOMBÓC TEJFÖLHABBAL

(laktózmentes, gluténmentes, édesítőszerrel)

KINDER BUENO PALACSINTA



Koktélok (alkoholmentes) 
Pineapple Colada (ananászlé, kókuszszirup, tejszín) 1300 Ft
Strawberry Colada (ananászlé, eperszirup, tejszín) 1300 Ft
Gourmand (ananászlé, juice, eperszirup) 1300 Ft
Lady Mix (ananászlé, őszibaracklé, juice, grenadine) 1300 Ft
Bahama (ananászlé, limelé, sprite, mentalevél) 1300 Ft
Menta (alkoholmentes mojító) 1300 Ft
Sunshine (ananászlé, gyömbér, lime, grenadine) 1300 Ft

Koktélok (alkoholos) 
Orgazmus (2 cl baileys, 3 cl triple sec, tejszín)  1690 Ft
Bonita ( 3cl bacardi, sárgadinnye szirup, Fanta bodza, lime)  2090 Ft
Pina Colada (3 cl Bacardi, ananászlé, tejszín, kókuszszirup) 1990 Ft
Bella Donna (2 cl sárgabaracklikőr, 2 cl malibu, tejszín, ananászlé, ribizlilé, grenadine) 1990 Ft
Blue Hawaii (3cl bacardi, 3 cl curacao, ananászlé,grenadine) 2190 Ft
Tequila Sunrise (2 cl tequila, narancslé, grenadine) 1790 Ft
Sex on the beach (2 cl vodka, 2 cl baracklikőr, narancslé, ribizlilé, grenadine) 2190 Ft
Hűvös Érintés (2 cl Bacardi, banánlikőr, citromlé, Fanta bodza) 1790 Ft
Mojíto (3 cl Bacardi, cukorszirup, mentalevél, lime, szódavíz) 1990 Ft
Long Island Ice Tea  2490 Ft
(1 cl Bacardi, 2 cl vodka, 2 cl gin, 1 cl tequila, 1 cl triple sec, cola, lime) 

Margarita (4 cl tequila, 2 cl triple sec, citromlé) 1690 Ft
Cosmopolitan (2 cl vodka, 1 cl triple sec, ribizlilé, citromlé) 1390 Ft
Swimming Pool ( 3 cl vodka, 3 cl curacao, tejszín, kókusz szirup, ananászlé) 2090 Ft
Aperol spritz (2dl)  1690 Ft

Csapolt sör 3dl 5dl

Soproni     600 Ft 1000 Ft
Heineken     720 Ft 1200 Ft

Rövid italok  1cl

Aperol 200 Ft
Metaxa *****  250 Ft
Chivas Regal whisky  450 Ft
Jack Daniel’s whisky  350 Ft
Jim Beam whisky  300 Ft
Ballantines whisky  300 Ft
Johnnie Walker Red Label whisky  300 Ft
Jameson whiskey  350 Ft
Bailey’s  350 Ft
Bacardi White rum  300 Ft
Captain Morgan Spiced  300 Ft
Portorico rum  300 Ft
Finlandia vodka  250 Ft
Kalinka vodka  200 Ft
Gordon’s gin  300 Ft
Marina dry gin  200 Ft
Tequila silver  300 Ft
Tequila gold  300 Ft
Kosher szilvapálinka  350 Ft
Fütyülős Mézes Barack, Bodza, Szamóca  200 Ft
Vilmoskörte  200 Ft
Becherovka  200 Ft
Jägermeister  250 Ft
Hubertus  200 Ft
Unicum, Unicum Szilva  250 Ft
Ouzo  200 Ft
Triple sec  200 Ft
Malibu  250 Ft
Kalumba gin 250 Ft
Panyolai pálinkák  450 Ft
Rézangyal pálinkák 400 Ft
Márton és lányai pálinkák 600 Ft
Hírös pálinkák 350 Ft

Az Agárdi pálinkák külön lapon megtekinthetők 

Palackozott üdítők (2,5dl)
Coca-Cola    600 Ft
Coca-Cola Zero  600 Ft
Fanta narancs 600 Ft
Fanta bodza 600 Ft
Tonik 600 Ft
Gyömbér 600 Ft
Sprite 600 Ft
Natur Aqua szénsavas 0,33 490 Ft
Natur Aqua mentes 0,33 490 Ft
Szentkirályi 0,75 l 800 Ft

Limonádék
(többféle ízben) 

  3 dl 5 dl
Cukros  750 Ft 1250 Ft
Cukormentes 750 Ft 1250 Ft

Cappy gyümölcslevek (1dl) 
Frissen facsart narancslé 600 Ft
Őszibaracklé 200 Ft
100 %-os narancslé 200 Ft
Almalé 200 Ft
Ananászlé 200 Ft
Feketeribizlilé 200 Ft

 Ice Teák (1dl) 
Citromos 200 Ft
Őszibarackos 200 Ft

Energiaital 
Red Bull 900 Ft

 Borok (1dl) Ház Bora
Száraz fehérbor 300 Ft
Félédes fehérbor 300 Ft
Száraz vörösbor 300 Ft
Félédes vörösbor 300 Ft
Juhász Rosé 460 Ft

Vermutok (1dl)
Martini (bianco, dry) 1200 Ft

Pezsgők (üveg)
Asti Cinzano 10000 Ft
Hungária 7000 Ft
BB Spumante 6000 Ft
Törley 6000 Ft
Ca Di Rayo (prosecco) 8000 Ft

Palackozott sörök (0, 5l)
Heineken 1000 Ft
Stella Artois 1000 Ft
Edelweiss 1400 Ft
Dreher Gold 1000 Ft
Dreher (alkoholmentes) 1000 Ft
Krusovice (lager) 1000 Ft

Palackozott sörök (0, 33l)
Heineken Silver 850 Ft
Heineken (alkoholmentes) 850 Ft
Dreher Gold 850 Ft
Gösser Lemon (alkoholmentes) 850 Ft
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