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ételek

EGYÜTT A SPÍLEREKKEL

NEKEM

FALATOK

BURGEREK, SZENDVICSEK

-fűszeres, kemencés lepénykenyér
sajttal, ropogós chillivel

1240,-

-natúr, kovászolt kenyérlángos
3 féle mártogatóssal 1340,-garnélák fehérboros, pikáns olívában
friss, házi kenyérrel 2340,-ragacsos, ropogós tamarind csirkeszárnyak
-sajtos nachos
guacamole, tört bab,
1880,-

paradicsom salsa & tejfel
fajita-s csirkével 2340,-

KÖRETNEK
- sültburgonya
-

1780,-

- marhaburger cheddar sajttal 1560,(sertésszalonnát tartalmaz)
- Spíler dupla sajtburger hasábburgonyával 2340,(ropogós bacon, hag ymalekvár)
- csirkeburger 1560,(grillezett kaliforniai paprika, koktél szósz)
- csirkés quesadilla
friss paradicsommal & tejfellel 1740,- BBQ steak ciabatta,
friss paradicsommal & mustármagos majonézzel

GRILL

- serpenyős lazac steak lág yfűszeres quinoa salátával,
chimichurri salsa-val

580,-

fűszeres steak burgonyagerezdek 680,friss piaci saláta 940,coleslaw 840,friss, házi g yökérkenyér (3 szelet) 360,-

KENYÉRLÁNGOSOK - Kella
fatüzeléses kemencéből,
kovászolt, tönkölyös tésztával
- juhsajt, friss paradicsom

2440,-

1840,-

- tripla sajt, friss paradicsom
- kaliforniai paprika, csiperke,

1960,-

paradicsom, sajt 1940,- füstölt mangalica sonka,
paradicsom, sajt 1980,- kolbász trió, paradicsom, sajt 1940,- szalonna, sajt, hag ymas tejfel 1840,-

SALÁTÁK

- cézár saláta
rákkal 2140,csirkével 1940,- fetás csicseriborsó saláta vajtökkel
& fűszeres joghurttal 1940,- friss, piaci saláta ropogós
kecskesajttal
1940,- tormás Spíler bélszín carpaccio
friss rukolával, retekkel
& parmezánnal 2340.= vegetáriánus

2440,-

- kemencés mac & cheese briósmorzsával 1740,+ ropogós bacon 240,- BBQ malacoldalas (ribs)
coleslaw-val & sültburgonyával 3480,- rib eye steak (200g)
sült, fürtös paradicsom, sült burgonya 3980,+ café de paris fűszervaj / dijon-i mustár
/ magos mustár / tormakrém

KÖRETNEK

-

sültburgonya 580,fűszeres, sült burgonyagerezdek 680,friss piaci saláta 940,coleslaw 840,friss házi g yökérkenyér (3 szelet) 360,fűszeres, kemencés lepénykenyér sajttal,
ropogós chillivel 1240,-

MAGYAR KLASSZIKUSOK

- kacsamáj paté levendulás vaj jal,
alma & körte chutney-val, házi, fonott édes” kalács
”
- gulyásleves friss házi g yökérkenyérrel 1580,- házi, tokajis, sült mangalicakolbász
hasábburgonyával 1780,+ dijon-i mustár / magos mustár / tormakrém
- csirkepaprikás vajas nokedlivel 2140,-

1580,-

ÉDESSÉGEK
-

Spíler somlói 1040,klasszikus túrógombóc 1040,mandulás csokoládétorta narancskrémmel
napi desszert 1140,-

= semi-vegetáriánus

1240,-

= enyhén csípős

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. Igény esetén az allergén alapanyagokat tartalmazó ételeket kiemelő étlapot, kérje a felszolgálótól!
AZ ÁRAK FORINTBAN, EGY ADAGRA ÉRTENDŐK, A SZÁMLA VÉGÖSSZEGÉHEZ 12% SZERVIZDÍJAT SZÁMÍTUNK FEL.
3000 FT FELETTI FOGYASZTÁS ESETÉN ÁLL MÓDUNKBAN KÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ FIZETÉST ELFOGADNI.

