FASZÉN GRILL kézzel készült Josper
kemencénkből

ELŐÉTELEK, SALÁTÁK
- olivabogyó válogatás
- bivaly mozzarella színes paradicsommal
- lazac tatár
- kacsamájpástétom házi brióssal
- magyar bisztrótál
- marha carpaccio
- cézársaláta csirkével

1640
2860
3400
3280
2980
3120
2880

LEVESEK
- húsleves gazdagon
- gulyásleves ropogós házi kenyérrel

1680
1880

MAGYAR KLASSZIKUSOK
- fogas újburgonyával
- csirkepörkölt nokedlivel
- kacsamáj burgonyapürével
- kacsacomb káposztás cvekedlivel
- gulyásleves ropogós házi kenyérrel
(főétel)

4980
3860
4980
4480
3260

NAPI AJÁNLATUNKAT KIEMELTEN, A
FEKETE TÁBLÁKON OLVASHATJA!

- pikáns tonhal burger
3620
- marha burger juharszirupos ropogós baconnel,
lilahagyma lekvárral és érlelt cheddarral 3620
- kéksajtos kacsa burger
3740
- tengeri süllő egészben

4960

- kapirgálós csirkecomb filé

3260

- marha hátszín (250g, USDA prime)
- marha rib eye (250g, dry-aged)
- marha bélszín(250g, Argentina)

7860
8760
9680

- bárány lapocka mentás pestoval

7260

- duroc sertés tarja (dry-aged)

3580

VEGETÁRIÁNUS ÉS PESCETÁRIÁNUS
ÉTELEK
- tunkolós tigrisrák
pikáns homár-oliva szószban
- mozzarella színes paradicsommal
(főételként)
- spenótos derelye vajmártással és
parmezánnal
- kecskesajt burger csicseriborsóval
- mac&cheese shitake gombával

4780
3360
3480
3180
3240

KÖRETEK
DESSZERTEK
- sajttorta málna szorbettel
- tonkababos mogyoró mousse
- francia sajttál

1780
1680
2680

Nyers vagy félig átsült húsok, szárnyasok, halak, tengeri ételek fogyasztása
növeli az élelmiszer eredetű megbetegedések kockázatát, különösen ha Önnek
egyéb egészségügyi problémája is van. Mindent megteszünk annak érdekében,
hogy alkalmazkodjunk az előforduló ételallergiákhoz, ennek ellenére nem
tudjuk garantálni, hogy ennek minden esetben meg is tudunk felelni. Kérjük,
vegye figyelembe, hogy egyes ételeink nyomokban mogyoróféléket
tartalmazhatnak.

Chef: Pipoly Attila Manager: Kassai Kálmán
Áraink forintban értendők és a számla végösszegéhez 13,5%
szervizdíjat számítunk fel.

- friss piaci saláta
- tejfölös uborkasaláta
- paradicsom saláta
- spenótsaláta
- faszénen sült zöldségek
- sültburgonya ketchuppal vagy aiolival
- szarvasgombás sültburgonya
- burgonyapüré
- kenyérkosár

1180
960
980
960
1480
980
1180
980
460

+SZÓSZOK
- házi ketchup
- házi aioli
- kéksajtos vaj
- házi BBQ szósz
- barna mártás

460
460
480
480
540

