
rusZTIKUS

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.

CÉZÁR SALÁTA 1840 
római salátával, krutonnal & parmezánnal 

SPÍLER SUPERFOOD SALÁTA 2340
cékla cukorborsóval, szójababbal, 
ricottával & citrus dresszinggel

FRISS, PIACI SALÁTA 2140
ropogós kecskesajttal, retekkel, 

rukolával & kandírozott dióval

Saláták & Superfood

KÉRJ HOZZÁ GRILL CSIRKÉT 780-ÉRT, 
ROPOGÓS RÁKOT 1140-ÉRT, FETA SAJTOT 740-ÉRT!

falatokelőételek
Csípős  
buffalo 

CSIRKESZÁRNYAK  
1780

fehér bbq szósszal

KIRÁLYRÁK 2580
fokhagymával, fehérborral,  
paradicsommal, olívaolajjal  

& friss házikenyérrel

FŰSZERES, KEMENCÉS  
LEPÉNYKENYÉR 1480
sajttal & ropogós chilivel

SAJTOS NACHOS 1860 
guacamoléval, paradicsommal & tejfellel 

 marha chili raguval 2940
fűszeres csirkével 2640

SAJTOS SÜLT BURGONYA 1240
baconnel & újhagymával

CSIRKÉS  
QUESADILLA 1960

erőspaprikával, hagymával  
& korianderrel 

ROPOGÓS  
KACSATEPERTŐ 1340
fűszeres házi chutney-val

GULYÁSLEVES .............................................................1740
friss házikenyérrel

CSIRKEPAPRIKÁS .......................................................2440
vajas galuskával, uborkasalátával & tejfellel

HÁZI TOKAJIS MANGALICA SÜLTKOLBÁSZ (200g) ........... 1960
mustárral, savanyúsággal & házikenyérrel

TÚRÓS CSUSZA .......................................................... 1940
krémes túróval & ropogós szalonnával 

MAGYAR KLASSZIKUSOKMAGYAR KLASSZIKUSOKMAGYAR KLASSZIKUSOK

 LAZAC  
STEAK 3240

zöldfűszeres quinoa 
salátával & chimichurri 

szósszal

FÉL PIRÍTOTT  
PERI-PERI  

CSIRKE 2870
kukorica, mango,  
avokádó salátával

BBQ  
MALACOLDALAS

3740 
coleslaw-val  

& sültburgonyával

RIB EYE STEAK (250g) 4840
fűszeres vajjal, sült burgonyával, zsázsával & dijoni mustárral  

vagy tormakrémmel

GRILL  &  SU
..

LTEK

KENYÉRLÁNGOS
1940

KLASSZIKUS  
juhsajttal, friss paradicsommal  

& friss bazsalikommal

ZÖLDSÉGES  
kaliforniai paprikával, csiperke 

gombával, spenóttal & fetasajttal
 

2140
FÜSTÖLT SZALONNÁS

besamel mártással, ropogós 
szalonnával, karamellizált  

hagymával, rozmaringgal & tejfellel 

MANGALICÁS
füstölt mangalica  

sonkával, mozzarellával  
& rukolával

2340
SAJTOS 

paradicsommal, mozzarellával, 
cheddar sajjtal  

& parmezán sajttal

HÚSOS
friss kolbásszal, füstölt  
kolbásszal, szalámival  

& tépett malaccal

köretek

FŰSZERES SÜLT ÉDESBURGONYA .......... 880

FRISS HÁZIKENYÉR ......420 

COLESLAW .................. 740SÜLT BURGONYA ..........580

FRISS PIACI SALÁTA ... 940

SPÍLER MARHABURGER 1780
pikáns szósszal, sajttal  

& savanyúsággal

TONHALBURGER 2440
ropogós zöldségekkel  

& chili-lime majonézzel 

SPÍLER DUPLA  
SAJTBURGER 2340

juharsziruppal karamellizált  
szalonnával & pirított hagymával 

CSIRKEBURGER 2140
avokádóval & paradicsomlekvárral

BURGERek
a marhaburger sertésszalonnát is tartalmaz 

VEGÁN BURGER 1980
csicseriborsóval, szójababbal, korianderrel & jalapeno paprikával

KÉRJ HOZZÁ SÜLT BURGONYÁT VAGY FRISS PIACI SALÁTÁT 550-ÉRT!

2 fő r
észér

eHúsvá
logat

ás FÜSTÖLT SONKA, 
MANGALICA SZALÁMI, 
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