A 21 KLASSZIKUSAI
Borjú bécsi 5880
vajas burgonyapürével

Serpenyőben sült fogas 6280
sáfrányos rizottóval, répákkal & vajmártással

Marhapofapörkölt 5660
tarhonyával

Bárányszűz 7380
parázsburgonyával & tejszínes kertizöldségekkel

FÓ´ÉTEL
Tanyasi kacsamell 5980
pirított burgonyával, baconnel,
gyöngyhagymával & római salátával

Csirkepaprikás 4860
vajas galuskával

leves
Gulyásleves 2480
csipetkével

Roston sült kacsamáj 6960
lecsóval & cukkinivel

Csirke supreme 4980
krémes tarhonyával & gombamártással

Újházi tyúkhúsleves 2480
fürjtojással

koret

Bajai halászlé 2840
gyufatésztával

Uborkasaláta 1160
tejfellel

ELÓ´ÉTEL SAlÁtA

Vegyes zöldsaláta 1340
házi vinaigrette-tel

Magyar bisztrótál 3280 / 5480

Színes paradicsomsaláta 980

betyár sonka, mangalica kolbász, malaccsászár,
szarvas kolbásszal, körözöttel & ropogós házi
kenyérrel, 1 fős / 2 fős

Egy kosár házi kovászolt kenyér 580

snidlinggel
saját receptünk alapján

Tokajis kacsamájpástétom 4360
gyümölcs chutney-val & házi brióssal

Füstölt tokhal 3880
piaci salátával, fürjtojással & citrusokkal

Super food saláta 3680
lágy kecskesajttal, bébi brokkolival & almával

Hortobágyi palacsinta 3340
tejfeles paprikás mártással
Áraink forintban értendők, a számla végösszegéhez 14% felszolgálási díjat
számítunk fel. Nyers vagy félig átsült húsok, szárnyasok fogyasztása növeli
az élelmiszer eredetű megbetegedések kockázatát, különösen ha Önnek egyéb
egészségügyi problémája is van. Kérjük vegye figyelembe, hogy egyes ételeink
nyomokban mogyoróféléket tartalmazhatnak.

desszert
21-es Somlói 2680
ikonikus desszertünk

Fekete erdő 2880
meggyraguval & vanília szósszal

Fagylalt válogatás 2560
mák, somlói & eper sorbet

Nyári gyümölcs pite 2740
tejszínhabbal & karamell öntettel

21 signAture dishes
Wiener Schnitzel
with buttery mashed potatoes

Pan-fried pike
perch fillet

with saffron risotto, carrots & lemon butter sauce

Beef stew
with egg barley

7380

Lamb tenderloin

with potatoes, shallots, green beans,
tarragon, tomato & jus

MAin
5980

Farm duckling breast

with roasted potato, bacon, pearl onions
& baby romaine lettuce

4860

Chicken paprikash
with buttered noodle dumplings

soup

6960

Roasted foie gras

Goulash soup

with letcho & zucchini

with nipped pasta

4980

Chicken supreme

Újházi chicken soup

with egg barley risotto
& mushroom paprika sauce

with quail egg

Hungarian fish soup
with homemade pasta

side
STARTER SAlAD
Hungarian bistro plate
3280 /
5480

with sour cream

farm ham, mangalica sausage, pork belly,
venison salami & cottage cheese with crispy
homemade bread, for 1 / for 2

Tokaj wine infused
foie gras paté

1160

Cucumber salad

1340

Mixed green salad
with homemade vinaigrette

980

Heirloom tomato salad
with chives

Homemade sourdough bread

4360

made to our own recipe

with fruit chutney & homemade brioche

3880

Smoked sturgeon fillet

with garden salad, quail egg & fresh citrus

Super food salad

3680

with goat cheese, bimi broccoli & apple

Hortobágy
chicken pancake
with paprikash sauce & sour cream
14% service charge will be added to your bill.
All our prices are stated in EUR and in HUF, including VAT. The EUR prices are
only estimations as the currency rate fluctuates. Please note, if you pay in EUR in
cash, your bill will be rounded up to an EUR amount as we are not able to change
cents. Consuming raw or undercooked meats, poultry or eggs may increase your risk
of foodborne illness, especially if you have a medical condition. Although every effort
will be made to accommodate food allergies. Please note some of our dishes may
contain traces of peanuts/nuts.

dessert
21’s Somlói

2680

our iconic sponge cake

Black forest cake

2880

with cherry ragout & vanilla cream

Ice cream selection

2560

poppy seed, somloi & strawberry sorbet

Summer fruit pie

2740

with whipped cream & caramel sauce

580

