
GOMBA TEMPURA 1760  
szójamártogatóssal 

ROPOGÓS TINTAHAL 1880  
chili, fokhagyma, yuzu aiolival

TONHAL TACO 2140  
korianderrel & wasabis-lime majonézzel

KÍNAI GŐZÖLT GOMBÓC 1580  
malachússal, gyömbérrel  
és ponzumártogatóssal 

KIRÁLYRÁK 2140  
ropogós bundában édes chiliszósszal

FALATOK
& előételek

Saláták

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.

WASABI LAZAC BURGER 2440
pak choi-jal, chilivel, korianderrel & wasabi majonézzel

MALACCSÁSZÁR BAO BUNS 1980
hoisin szósszal, retekkel & pirított mogyoróval

SPÍLER MARHABURGER 1780
cheddar sajttal, salátával, paradicsommal & uborkával  

(sertés szalonnát tartalmaz) 

VEGÁN BURGER 1980
 csicseriborsóval, szójababbal, zöldborsóval & édes chili szósszal 

BURGERek

GULYÁSLEVES 1740  
 friss házikenyérrel

CSIRKEPAPRIKÁS 2440  
vajas galuskával & tejfeles uborkasalátával 

HÁZI TOKAJIS MANGALICA SÜLTKOLBÁSZ (200g) 1960 
mustárral, savanyúsággal & házi kenyérrel 

TÚRÓS CSUSZA 1940 
ropogós szalonnával

SPÍLER RAMEN 2680
tépett malaccal, bbq malaccsászárral, lágytojással,  

újhagymával & retekkel  

KIRÁLYRÁK PAD THAI 3280
 babcsírával, tört mogyoróval, lime-mal

THAI CSIRKE CURRY 2980
ragacsos rizzsel, shiitake gombával, cukorborsóval & savanyúsággal

INDONÉZ MARHA RANDANG 3280
ragacsos rizzsel & retekkel

AzSIAi klasszikusok

COLESLAW 840
WASABI-NORI SÜLT BURGONYA 640

RÁKSZIROM 580
KIMCHI 740

PIACI SALÁTA 940

SPÍLER SOMLÓI ........................................................... 1240
diós & csokis piskótával, csokiöntettel, tejszínhabbal

KÓKUSZOS-MANGÓS RIZSPUDING ................................. 1240
mentás almával & tört mogyoróval

BROWNIE TEMPURA ..................................................... 1340
matcha zöld tea fagyival

FŰSZERES GYÖMBÉRES SAJTTORTA ............................... 1360
kandírozott gyömbérrel

Desszertek

köretek

klasszikusok
Magyar

Spíler shanghai

Old
school

ZÖLDSÉGES TAVASZI 
TEKERCS 1420  

szilvaszósszal

HÚS & HAL
MALACCSÁSZÁR 2840  

pak choi-jal, szilvaszósszal & fészekburgonyával 

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

TERIYAKI LAZAC 3240  
ragacsos jázmin rizzsel 

KERESD TÁBLÁS ÉTELEINKET!

CÉZÁR SALÁTA CSIRKÉVEL 2620
római salátával, parmezánnal & pirított 

kenyérkockákkal 

THAI CSIRKE SALÁTA 1940
vegyes salátával, tört mogyoróval, 
korianderrel & mézes-lime öntettel

TOFU SALÁTA 1840
roppanós ázsiai zöldségekkel,  

kesudióval & citrus dresszinggel   

PEKINGI KACSA SALÁTA 2240
rukolával, daikon retekkel, 

gránátalmával & pirított magvakkal

spilerbp

spilerbp


