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Előételek

KÓSTOLÓ-TÁL HELYI ALAPANYAGOKBÓL ⁵⁶: 
Békési csípős vastagkolbász, füstölt sertés tarja, lilahagymás tepertőkrém, friss és füstölt gomolya sajt, 
kerti zöldségek és viharsarki parasztkenyér
- Tasting platter with local ingredients: spicy sausages from Békés, smoked pork scruff, greaves cream with red onion, smoked and fresh cheese, 
garden vegetables and traditional bread from Viharsarok
- Platou degustare din ingrediente locale: cârnați picanți de Békés, ceafă de porc afumat, cremă de jumări cu ceapa roșie, cașcaval proaspăt 
și afumat, legume de grădina și pâine țărănească de la Viharsarok

2990 Ft

MAGYAROS TATÁR BEEFSTEAK ⁵⁶�� 
érlelt Angus bélszínből készítve (100g), zsenge savanyított zöldségekkel és vajon pirított brióssal 
-Hungarian-style Tartar beefsteak made from aged Angus �let mignon (100g) with pickled vegetables and toasted brioche 
-Beefsteak tartare în stil unguresc din �let mignon de Angus maturat (100g), cu murături și brioche prăjit

3990 Ft

LIBAMÁJ PARFÉ ⁶⁸�⁰ 
6 puttonyos Tokaji aszúval készítve, 
pirított gluténmentes bagettel, fenyőmagvas rukkola salátával és zamatos fügelekvárral tálalva 
- Goose liver parfait with Tokaj wine, gluten-free baguette toast served with rocket salad with pine nuts and �g jam 
- Parfait din �cat de gâscă preparat cu vin de Tokaj și baghetă fără gluten prăjită, servită cu salată de rucola cu nuci de pin și dulceață de smochine

3790 Ft

Appetizers - Aperitive
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Levesek

SZARVAS-GULYÁS ⁵�� 
enyhén csípősen házi csipetkével
- Mildly spicy deer goulash with homemade noodles 
-Gulaș de cerb ușor picant cu tăiței de casă

2290 Ft

ARANYSÁRGA GYÖNGYTYÚKLEVES GAZDAGON ⁵�⁰�� 
zöldségekkel, fürj tojásos csigatésztával, 
friss petrezselyemzöldjével
- Golden guineafowl soup with vegetables and pasta made from quail egg 
and fresh parsley 
- Supă aurie de bibilică cu legume, cu paste din ou de prepeliță 
și pătrunjel proaspăt 

1490 Ft

Soups - Supe

SÜLT KÁPIA PAPRIKA KRÉMLEVES ⁶ 
pirított grill sajttal és napon szárított 
paradicsomokkal, friss zellerszárral díszítve
- Grilled kapia pepper cream soup with grilled cheese 
and sun-dried tomatoes, decorated with fresh celery 
- Supă cremă de ardei capia copți cu cașcaval gril prăjit 
și roșii uscate la soare, decorat cu țelină proaspătă

1790 Ft
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GURULÓS MÁLNAKRÉMLEVES ��,  
laktózmentes tejszínpudinggal, 
pirított mandulával és málna morzsával 
- Raspberry cream soup with lactose-free cream pudding, 
toasted almonds and raspberry crumbs 
- Supă cremă de zmeură cu budincă din cremă de smântână 
fără lactoză, migdale prăjite și bucăți de zmeură

2290 Ft

KAKUKKFÜVES BÁRÁNYRAGULEVES 
savanykásan, laktózmentes tejföllel készítve
- Sour lamb soup with thyme, prepared with lactose-free sour cream 
- Ciorbă acrișoară de miel cu cimbru, preparat cu smântână fără lactoză

2490 Ft
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Steakek
Steaks - Steakuri

BÁRÁNYCOMB STEAK (200G) ⁶�⁰��
- Lamb leg steak (200g) 
- Steak din pulpă de miel (200g)  

8990 Ft

STEAKEK ⁶�⁰�� 
pikáns grillezett kukoricacsővel, amerikai káposztasalátával és sült gerezd burgonyával

- Steaks with grilles spicy corn, coleslaw and potato wedges 
- Steakuri, cu porumb pikant la grătar și salată coleslaw, carto� wedges de casă 

VÖRÖS TONHAL STEAK, (250G) �⁰�� 
házi gerezdburgonyával, friss salátával és 
citrusos majonézzel 
- Red tuna steak, homemade potato wedges, fresh salad 
and citrus mayonnaise 
- Streak roșu de ton, carto� wedges de casă, cu salata proaspătă 
și maioneză cu citrice

7190 Ft
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ÉRLELT MARHA T-BONE STEAK (430G) ⁶�⁰��
- Aged T-bone steak (430g) 
- Steak T-bone maturat (430g) 

10990 Ft

ÉRLELT MARHA BÉLSZÍN STEAK (300G) ⁶�⁰��
- Aged beef tenderloin (300g) 
- Friptură de vită maturată (300g) 

10990 Ft

ÉRLELT MARHA HÁTSZÍN (300G) ⁶�⁰��
- Aged beef sirloin (300g) 
- Mușchi de vita maturat (300g)

9990 Ft
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CSIRKEMELL ROLÁDOK ⁵⁶�⁰ 
ropogós morzsába öltöztetve, feketeerdei sonkával 
és madzagfalvi sajttal töltve, burgonyapürével
- Crispy, breaded chicken rolls stuffed with Black Forest ham and 
cheese from Madzagfalva, served with mashed potatoes 
-Rulade de pui cu înveliș crocant, umplute cu șuncă de Pădure Neagră 
și cașcaval de la Madzagfalva, servit cu piure de carto� 

3690 Ft

CSIRKEPAPRIKÁS KOMLÓ MÓDRA ⁵⁶ 
aranysárga supreme csirkemellel, 
juhtúrós krumplinudlival 
és tejfölös uborkasaláta habbal
- Komló-style chicken goulash with golden „Supreme” chicken breast, 
served with mashed potato dumplings with sheep milk cheese 
and cucumber and cream salad mousse 
- Paprikaș de pui în stil Komló cu piept de pui „Supreme” auriu, 
servit cu găluște din carto� cu brânză de oaie și mousse de salată 
de castraveți și smântână

4190 Ft

ZÖLDFŰSZERES TANYASI JÉRCEMELL SZELET 
grillezett zöldségekkel és párolt jázmin rizzsel   
- Farm raised chicken breast with herbs, grilled vegetables 
with steamed jasmine rice 
- Piept de pui de la țară cu ierburi, legume la gril și orez la aburi 
cu iasomie

3390 Ft

Szárnyasból készült ételek
Poultry dishes - Mâncăruri din carne de pasăre
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SÜLT KACSACOMBOK 
hagymás törtburgonyával, párolt lilakáposztával
- Roast duck legs with crushed potatoes and onions, served 
with stewed red cabbage 
- Pulpe de rață fripte cu carto� țărănești cu ceapă 
și varză roșie înăbușită 

5690 Ft

SÖRBEN PÁCOLT KACSA JAVA ⁶ 
(mell, szárny, comb) lilakáposzta pürével 
és almás cikkburgonyával
- Duck delight (chest, wings, legs), marinated in beer, 
with red cabbage puree and potatoe wedges with apple 
- Bunătățuri de rață marinată în bere (piept, aripi, pulpe) 
cu piure de varză roșie și carto� wedges cu mere

5690 Ft

RÁNTOTT SUPREME CSIRKEMELL ⁵⁶�⁰���� 
sült gyökérzöldségekkel és amerikai 
káposztasalátával
- „Supreme” breaded chicken breast with grilled vegetables 
and coleslaw salad 
- Piept de pui „Supreme” pane cu legume coapte 
și salată coleslaw 

4190 Ft
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SERTÉS NYAKA ⁶ 
enyhén csípősen pácolva, 
fűszeres fokhagymás ropogóssal, 
füstölt szalonnakoronával és burgonya 
hasábokkal, tejfölös uborkasaláta habbal
- Crispy pork blade in lightly spicy marinate, with garlic 
�avored crisps, served with smoked bacon, potato wedges 
and a cucumber salad mousse with sour cream 
- Ceafă de porc marinată ușor picant, cu crocanți aromați 
cu usturoi, servit cu bacon afumat, carto� prăjiți și mousse 
de salată de castraveți cu smântâna

3490 Ft

BÉKÉSI SERTÉSBORDA ROLÁDOK ⁵⁶�⁰ 
füstölt vastagkolbásszal, csemege uborkával,
lila hagymával és sajttal töltve, 
ropogós bundában, vajas burgonyapürével
- Crispy pork chop rolls stuffed with smoked sausages from Békés, 
cucumbers, red onions and cheese, 
served with mashed potatoes with butter. 
- Rulade din cotlet de porc crocante umplute cu cârnați afumați 
de Békés, castraveți, ceapă roșie și cașcaval, servite cu piure 
de carto� cu unt.

3690 Ft

ÓRIÁS RÁNTOTT SERTÉSJAVA ⁵⁶�⁰�� 
ropogós morzsában, 
burgonya hasábokkal 
és amerikai káposztasalátával
- Crispy pork chops with potato slices 
and American cabbage salad
- Cotlet de porc crocant cu felii de carto� 
și salată de varză americană 

3690 Ft

Sertés, Marha és Vadételek
Pork, beef and game dishes - Mâncăruri din carne de porc, vită și vânat
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DÁMSZARVAS PÖRKÖLT ⁵�⁰ 
fokhagymás-snidlinges csuszatésztával
- Deer stew with garlic and chive noodles 
- Tocană din cerb-lopătar, servit cu găluște cu usturoi și arpagic

3990 Ft

HOSSZAN SÜLT SZARVASCOMB ⁵⁶ 
rókagombás mártással és 
rozmaringos parázsburgonyával
- Slow roasted venison with chanterelle mushroom sauce 
and potatoes in rosemary butter 
- Friptură din pulpă de cerb gătit încet, cu sos de gălbioare 
și carto� trași la tigaie în rozmarin

4790 Ft

VÖRÖSBOROS MARHAPÖRKÖLT ⁵�⁰ 
galuskával
- Beef stew with red wine, served with noodles 
- Tocană de vită cu vin roșu, servit cu găluște

3890 Ft
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ROPOGÓSRA SÜLT CSÜLÖK ⁶ 
magyaros-kolbászos gerezdburgonyával,
pikáns lecsókrémmel 
és tejfölös uborkasaláta habbal
- Crispy pork knuckle served with baked potatoes 
and Hungarian sausage, spicy ratatouille cream 
and cucumber salad mousse 
- Ciolan crocant, servit cu carto� copți și cârnaț unguresc, 
cremă picantă de ghiveci și mousse de salată de castraveți

4890 Ft

PIKÁNS BÉLSZÍNCSÍKOK ⁵⁶�⁰ 
tüzes raguban, kecskesajtkrémes pro�terollal 
és savanyított kelvirágokkal 
- Spicy muscle ragout, served with pro�terole and cream of goat cheese 
and pickled cauli�ower 
- Ragu picant de mușchi de porc, servit cu pro�terol 
cu crema de brânza de capră și conopidă murată 

5590 Ft

SZŰZPECSENYE ÉRMÉK 
hízott libamáj szeletekkel, pikáns lecsós babraguval 
és mézes paszternák hasábokkal
- Pork tenderloin with slices of goose liver, served with bean ratatouille ragout 
and parsnip wedges with honey 
- Mușchiuleț de porc cu felii de �cat de gâscă, servit cu ragu de ghiveci 
cu fasole și bucăți de păstârnac cu miere

5890 Ft
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RÁCPONTY KOMLÓ MÓDRA �⁵⁶ 
paprikás kukoricalisztben sült ponty�lé 
házias „rakottburgonyával” tejfölhabbal 
és pirított füstölt szalonnával
- Komló-style carp - carp �llets fried in corn �our with paprika, served 
with homemade potato casserole with sour cream foam and fried smoked bacon 
- Crap în stil Komló - �le de crap prăjit în făină de porumb cu boia, servit 
cu musaca de carto� de casă cu spumă de smântână și bacon afumat prăjit 

3990 Ft

ROSTON SÜLT VADLAZACFILÉ, �⁶��
tejszínes zellerpürével, zeller ropogóssal 
és szalonnás pirított céklával
-Grilled wild salmon �llets with creamy celery puree, crispy celery 
and toasted beet with bacon
-File de somon sălbatic la grătar cu piure cremos de țelină, 
țelină crocantă și sfeclă prăjită cu slănină

5990 Ft

HARCSA PAPRIKÁS, �⁵⁶�⁰ 
kapros-túrós sztrapacskával
- Cat�sh stew with dill and cheese noodles 
- Papricaș de somn și găluște cu mărar și brânză

3890 Ft

SZEZÁMMAGOS SZILVÁSVÁRADI PISZTRÁNG 
egészben, ropogós bundába öltöztetve, kemencében sütve, 
vajon pirított petrezselymes burgonyával zeller rőzsével és 
házi mártogatóssal ��⁵⁶�⁰�� 
- Whole oven-baked Szilvásvárad trout in crispy sesame seed breading, 
butter fried potatoes with parsley, served with celery and homemade sauce 
- Păstrăv de Szilvásvárad întreg în pane crocant cu semințe de susan, copt la cuptor, 
cu carto� prăjiți în unt cu pătrunjel, servit cu țelină și sos tradițional

3690 Ft

Halételek
Fish dishes - Mâncăruri din pește



\\\\\ 14. /////

CSUSZATÉSZTA⁵⁶�⁰  
fürjtojásból készítve túrósan, 
mangalica szalonnával és friss tejfellel
- Pasta with cottage cheese made with quail eggs, mangalica bacon 
and fresh sour cream 
- Găluște cu brânză din oua de prepeliță, bacon de mangaliță 
și smântână proaspătă 

2290 Ft

GRILLEZETT JÉRCEMELL SZELET 
spenótos gluténmentes tagliatelle tésztával 
laktóz mentes tejszínnel 
és sült koktélparadicsomokkal
- Grilled chicken breast with gluten-free tagliatelle pasta with spinach 
and lactose-free sour cream served with grilled cherry tomatoes 
- Felii de piept de pui la grătar, cu paste tagliatelle cu spanac fără gluten, 
cremă de smântână fără lactoză și roșii cherry coapte

3290 Ft

PARADICSOMOS GLUNTÉNMENTES 
6FUSILLI TÉSZTA,  

friss bazsalikomlevelekkel mozzarella golyókkal
- Gluten-free fusilli pasta with tomatoes, fresh basil leaves 
and mozzarella balls 
- Paste fusilli fără gluten cu roșii, frunze proaspete 
de busuioc și mozzarella

2290 Ft

Kímélő és vegetáriánus ételek
Light and vegetarian dishes - Mâncaruri ușoare și vegetariene
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CSÖKKENTETT LAKTÓZZAL KÉSZÜLT 
GRILLEZETT SAJTOK ⁶
levendulával és chilivel fűszerezve, friss salátával
- Grilled cheese pieces with Low Lactose, seasoned with lavender 
and chili, served with fresh salad 
- Brânză la grătar cu lactoză redusă la grătar, aromate cu lavandă 
și chili, servite cu salată proaspătă 

3690 Ft

GRILLEZETT KECSKE GOMOLYA SAJT,⁶�⁰  
füstölt fürjtojásos saláta ágyon
- Grilled goat cheese on a bed of salad and smoked quail eggs  
-Brânză de capră la grătar pe pat de salată cu ouă afumate de prepeliță  

3490 Ft
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Desszertek
Dessert, Deserturi

SOMLÓI GALUSKA, ⁵⁶�⁰��
ahogy a komlóban szeretjük
- Traditional Somloi Tri�e 
- Găluște din Somló

1490 Ft

BELGA CSOKOLÁDÉTORTA ⁵⁶�⁰
fehér csokimousseval eper fagylalttal  
- Belgian chocholate cake with white chocholate mousse 
and strawberry ice cream 
- Tort de ciocolată Belgian cu mousse de ciocolată albă și 
înghețată de căpșuni

1690 Ft

ALMÁS CRUMBLE VANÍLIA SODÓVAL  ⁵⁶�⁰��
és házi tejszínhabbal
- Apple crumbles with vanilla sauce and homemade cream. 
- Crumble de mere cu sos de  vanilie și frișca de casă

1490 Ft

RÁKÓCZI TÚRÓS, ⁵⁶�⁰�� 
 Zserbó bonbonokkal   
- Rákóczi cake with cheese and Zserbó bonbons 
- Prăjitură Rákóczi cu brânză de vaci și bomboane din prăjitură Zserbó

1490 Ft
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RÁNTOTT PIPI MELLE  ⁵�⁰
sült burgonyával   
- Fried Chicken breast with french fries 
- piept de pui pane cu carto� prăjiți 

1990 Ft

RÁNTOTT SAJT ⁵⁶�⁰
párolt jázmin rizzsel és tartármártással
- Fried cheese with steamed jasmine rice and tartar sauce 
- Caș pane cu orez cu iasomie la aburi și sos tartar

1990 Ft

BOLOGNAI SPAGETTI  ⁵⁶ 
- Spaghetti bolognese 
- Spaghete bolognese

1990 Ft

KOMLÓ SÜLTES TÁL ⁵⁶�⁰�� 
feketeerdei sonkával és sajttal töltött rántott csirkemell, zöldfűszeres tanyasi jércemell, 
békési füstölt vastagkolbásszal és sajttal töltött rántott sertésborda, 
sertés nyaka enyhén csípősen pácolva füstölt szalonnával, rántott sajt, 
grillezett zöldségek, párolt jázmin rizs, burgonya hasábok, tartármártás
- Meat platter (Crispy chicken rolls stuffed with Black Forest ham and cheese, farm raised chicken breast with herbs, fried pork chops 
stuffed with smoked sausages from Békés and cheese, lightly spicy marinated pork blade with smoked bacon, fried cheese, 
grilled vegetables, steamed jasmine rice, potato wedges and tartar sauce.) - plate for two people 
- Platou cu fripturi (Piept de pui prăjit umplut cu șuncă de Pădurea Neagră și brânză, piept de pui de casă cu ierburi, cotlet de porc 
pane umplut cu cârnați afumat de la Békés și cașcaval,  ceafă de porc marinată ușor picant cu bacon afumat, caș pane, legume la grătar,
 orez de iasomie la aburi, carto� wedges, sos tartar) - Platouri pentru 2 persoane

2 SZEMÉLYRE: 11990 Ft

Tálak kettő vagy négy személyre
plate for two/four people, Platouri pentru 2/4 persoane

Gyermek menü
Kid’s menu, Meniu pentru copii

PRÉMIUM KOMLÓ TÁL �⁵⁶�⁰��
kacsa java (mell, szárny, comb), ropogósra sült sertés csülök, szűzpecsenye érmék hízott libamáj szeletekkel, 
supreme csirkemell pankó morzsában, roston sült vadlazac �lé, lazac derék, fűszerezett grillsajtok, 
grillezett zöldségek, párolt jázmin rizs, burgonya hasábok, tartármártás
- Premium Komló platter (Duck delight /breast, wings, legs/, crispy pork knuckles, pork tenderloin served with slices of goose liver, 
„Supreme” breaded chicken breast, Grilled wild salmon �llet, salmon waist, fragrant grilled cheeses, grilled vegetables, 
steamed jasmine rice, potato wedges and tartar sauce) - plate for four people 
- Platou premium Komló (Bunătățuri de rață /piept, aripioare, pulpe/, ciolan crocant de porc, mușchiuleț de porc servit cu felii 
de �cat de gâscă, Piept de pui pane „Supreme”, �le de somon sălbatic la grătar, talie de somon, brânzeturi aromate la grătar, 
legume la grătar, orez de iasomie la aburi, carto� wedges, sos tartar) - Platouri pentru 4 persoane 

4 SZEMÉLYRE: 17390 Ft
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SÜLT HASÁBBURGONYA   
- french �es 
- carto� prăjiți

690 Ft

SÜLT ÉDESBURGONYA   
- Sweet potato fries 
- carto� dulci prăjiți

1090 Ft

BURGONYAPÜRÉ   
- mashed potato 
- piure de carto�

690 Ft

PETREZSELYMES BURGONYA   
- Parsley potatoe 
- carto� cu pătrujel

690 Ft

PÁROLT JÁZMIN RIZS
- steamed jasmine rice 
- orez cu iasomie

690 Ft

GRILLZÖLDSÉG 
- grilled vegetables 
- legume la grătar

1090 Ft

FRISS TÉPETT SALÁTA  
- fresh mixed salad 
- salată proaspătă

1090 Ft

VEGYES VÁGOTT SAVANYÚSÁG �
- Pickled vegetables (cabbage, carrot and pritamin sweet pepper) 
- Murături tăiate asortate

690 Ft

CSEMEGEUBORKA �   
- Pickles 
- Castraveți murați

690 Ft

KOVÁSZOSUBORKA (idényjellegű)  
- Leavened cucumber 
- Castraveți covăsiți (de sezon)

790 Ft

UBORKASALÁTA
- cucumber salad 
- salată de Castraveți

690 Ft

UBORKASALÁTA TEJFÖLÖSEN ⁶
- Cucumber salad with sour cream 
- Salată de castraveți cu smântână

790 Ft

KÁPOSZTASALÁTA  
- cabbage salad 
- salată de varză

690 Ft

PARADICSOMSALÁTA
- tomato salad 
- salată de roșii

690 Ft

Saláták, savanyúságok, Köretek
Salads, pickles - Salate, murături sides, Garnituri
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Itallap
ROSTOS ÜDÍTŐITALOK  
Cappy narancs 100% 0,25l 550 Ft
Cappy őszibarack 46% 0,25l 550 Ft
Cappy alma 100% 0,25l 550 Ft
Cappy ananász 51% 0,25l 550 Ft
Cappy eper 35% 0,25l 550 Ft
Cappy multivitamin 52% 0,25l  550 Ft
Rauch meggy 50%  0,2l  550 Ft
Rauch körte 50%  0,2l  550 Ft

SZÉNSAVAS ÜDÍTŐITALOK  
Coca-Cola  0,25l  500 Ft
Coca-Cola Zero  0,25l  500 Ft
Sprite Zero  0,25l  550 Ft
Fanta narancs  0,25l  500 Ft
Kinley mojito  0,25l 500 Ft
omas Henry tonic  0,2l  990 Ft
omas Henry gyömbér  0,2l  990 Ft
omas Henry cherry tonic  0,2l  990 Ft

ÁSVÁNYVIZEK  
Römerquelle savas / mentes 0,33l 550 Ft
Römerquelle savas / mentes 0,75l 950 Ft
Szódavíz  0,1l 80 Ft

HÁZI KÉSZÍTÉSŰ LIMONÁDÉK  
Citrus 0,5l  1 250 Ft 
Málna 0,5l  1 250 Ft
Eper 0,5l  1 250 Ft
Bodza 0,5l  1 250 Ft
Kiwi 0,5l  1 250 Ft 

ICE TEÁK  
Rauch Mytea citrom  0,33l  550 Ft
Rauch Mytea barack  0,33l 550 Ft

DALLMAYR TEÁK  
Borsmenta  490 Ft
Ceylon fekete  490 Ft
Erdei gyümölcs  490 Ft
Kamilla  490 Ft
Zöld tea  490 Ft

KÁVÉK
 
Espresso 490 Ft 690 Ft
Espresso Tonic   1 450 Ft
Hosszú kávé 490 Ft 690 Ft
Ristretto 490 Ft 590 Ft
Cappuccino  590 Ft 790 Ft
Cappuccino (laktózmentes) 690 Ft 890 Ft
Jegeskávé 890 Ft
Latte Macchiato 690 Ft 890 Ft
Latte Macchiato (laktózmentes) 790 Ft 990 Ft
Melange (mézzel) 790 Ft 990 Ft
Koffeinmentes kávé 590 Ft
Forró csokoládé 590 Ft

ENERGIAITAL  
Red Bull  0,25l  990 Ft

Allegretto 
Artigiano

Olasz kézműves 
kávékülönlegesség

Dallmayr 
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Itallap
CSAPOLT SÖRÖK  
Soproni   0,3l  500 Ft
Soproni  0,5l  850 Ft
Heineken  0,25l  550 Ft
Heineken  0,5l  1 100 Ft
Mort subite meggysör  0,25l  800 Ft
Mort subite meggysör  0,4l  1 280 Ft

ÜVEGES SÖRÖK  
Heineken Silver  0,33l  700 Ft
Bakalár premium lager  0,5l  1 250 Ft
Bakalár amber (félbarna )  0,5l  1 200 Ft
Edelweiss weizenbier (szűretlen búza)  0,5l  1 250 Ft

GYULAI SÖRKÜLÖNLEGESSÉGEK  
Éjsötét – American Brown Ale 0,33l  1 150 Ft

felsőerjesztésű barnasör

Indián Nyár – American IPA  0,33l  1 150 Ft
pasztőrözetlen felsőerjesztésű sör, markáns komlózással

Derült Ég – Czech Pale Lager  0,33l  1 150 Ft
klasszikus világos sör

Verőfény – Weissbier  0,33l  1 150 Ft
szüretlen búzasör

ALKOHOLMENTES SÖRÖK  
Heineken 0.0% 0,33l  700 Ft
Gösser Natur Zitrone  0,33l  700 Ft

LIKŐRÖK 2cl 4cl  
Bailey’s Irish Cream  500 Ft  1 000 Ft 
Jagermeister  500 Ft  1 000 Ft
Zwack Unicum  500 Ft  1 000 Ft
Zwack Unicum Szilva 500 Ft  1 000 Ft
Zwack Unicum Barista 500 Ft  1 000 Ft
   -
Aperol spritz   1 350 Ft

TEQUILA  2cl  4cl

Patrón tequila silver  1 300 Ft  2 600 Ft
Patrón tequila reposado  1 300 Ft  2 600 Ft

A Patron tequilát a kék agave növényből készítik, amelyet 
6-7 évig kell termeszteni ahhoz, hogy cukortartalma csúcsán 
alkalmas legyen a �nom ital készítésére. Az agave növényt 
kézzel vágják, a gondosan kiválogatott, legédesebb 
darabokat pedig 36 órán keresztül, kemencékben puhítják, 
majd apró darabokra szeletelik, és kisajtolják a cukros lét, 
amelyet aztán az erjesztés után lepárolnak. A gyönyörű, az 
1700-as években épült mexikói Patrón birtok ad helyet a 
gyártási folyamat jelentős részének, így a dolgozók szinte 
műemléki körülmények között munkálkodnak nap mint nap

Márton János igazi mesterhez híven évről évre 
tökéletesebbre csiszolja termékeit, melyek minőségét több 
tucat hazai és nemzetközi díj fémjelez. A Márton és Lányai 
igazi családi manufaktúra - a szó legnemesebb értelmében - 
termékeinek egyedi ízei és páratlan minősége szimbolizálja, 
mit jelent a világszínvonal a párlatok világában.

  2cl 4cl
Irsai Olivér Szőlő 40% 1 100 Ft 2 200 Ft
Szomolyai Feketecseresznye 40% 1 100 Ft 2 200 Ft
Debreceni Muskotályos Szilva 40% 1 100 Ft 2 200 Ft
Magyar Kajszibarack 40% 1 200 Ft 2 400 Ft
Birs 40% 1 250 Ft 2 500 Ft
Szamóca 40% 1 550 Ft 3 100 Ft
Gurulós Málna 40% 2 500 Ft 5 000 Ft
Mézes Ágyas Áfonya 34% 800 Ft 1 600 Ft
Mézes Ágyas Zölddió 34% 800 Ft 1 600 Ft

MÁRTON ÉS LÁNYAI GOLD - PREMIUM 
SELECTION PÁLINKÁK

Minden idők legjobban sikerült Márton és Lányai 
pálinkáinak válogatása, a megszokottól eltérő, magasabb, 
50%-os alkohol tartalommal. A kategóriába a nemzetközi és 
hazai versenyeken megmérettetett, a szakmai zsűri által is 
aranyéremmel jutalmazott, legnemesebb pálinkák kerülnek. 

  2cl 4cl
Gold Barack 50% 1 700 Ft 3 400 Ft
Gold Birs 50% 1 400 Ft 2 800 Ft
Gold Vilmoskörte 50% 1 400 Ft 2 800 Ft
Gold Málna 50% 2 800 Ft 5 600 Ft

MÁRTON ÉS LÁNYAI PÁLINKÁK
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Itallap
VODKA 2cl 4cl  

Finlandia  500 Ft  1 000 Ft
Grey Goose  1 100 Ft  2 200 Ft
Beluga 1 050 Ft  2 100 Ft

RUM 2cl 4cl 

Bacardi Carta Blanca  600 Ft  1 200 Ft
Bacardi Carta Negra  600 Ft  1 200 Ft
Bacardi Reserva Ocho 8 years  1 100 Ft  2 200 Ft

A Bacardí 8 éves rumját Don Facundo Bacardí 
Massó már 1862-ben megalkotta, de egészen 1998-ig 
csak a család részére gyártották, amikor először 
forgalomba hozták, hogy mindenki élvezhesse ezt a 
nagyszerű italt. Izében: Érett trópusi gyümölcsök, 
egyértelmű édes hatások, visszafogott fűszeresség, 
amelyet aszalt gyümölcsös jegyek egészítenek ki.

GIN 2cl 4cl 
Bombay Sapphire  800 Ft  1 600 Ft
Hendrick's 900 Ft 1 800 Ft

A Skóciában desztillált és palackozott Hendrick’s 
gin egy prémium kategóriás ital, az eredeti recepttől 
egy picit eltérő összetevőkkel, melyek közt a 
rózsaszirmokat és uborkaesszenciát találjuk, a 
hagyományos gyógynövény-összetevők mellett. A 
Hendrick’s különlegessége még a karamellbarna, 
patikusüvegre emlékeztető palack, mely a gin orvosi 
eredetére utal.

Roku Japanese cra gin 
  900 Ft 1 800 Ft

A Roku Gin minden aspektusát japán kézművesek 
készítik, akik évszázados hagyományokat betartva, a 
részletekre való aprólékos oda�gyelés eredményeként 
hozzák létre ezt az italt. 

Neve, a „Roku” a hatos számot jelzi, a ginben 
található hatféle, speciálisan japánra jellemző 
összetevőre utal. Ezek kétféle tea, cseresznyevirág, 
cseresznye levél, yuzu és japán bors. 

COGNAC/BRANDY 2cl 4cl  

Metaxa 7*  550 Ft  1 100 Ft
Remy Martin V.S.O.P. 1 350 Ft  2 700 Ft
Hennessy V.S.  1 100 Ft  2 200 Ft
Hennessy X.O.  3 850 Ft  7 700 Ft

VERMUT   0,1l  

Martini Bianco  1 200 Ft
Martini Dry   1 200 Ft

HISKEY/WHISKY 2cl 4cl  
Jim Beam  500 Ft  1 000 Ft
Jack Daniel’s Tennessee  700 Ft  1 400 Ft
Jameson 12 years  700 Ft  1 400 Ft
Johnnie Walker Red Label  500 Ft  1 000 Ft
Chivas Regal 12 years  800 Ft  1 600 Ft

Laphroaig Triple Wood Single Malt
  1 950Ft   3 900Ft

A kezdeti füstös ízrobbanás meglepő az illat 
visszafogottabb tőzeges aromái után. Ezt követően 
viszont megjelenik a csodálatosan krémes vanília és a 
gyümölcsök, valamint egy gondolatnyi sherry-s 
édesség. 

Hibiki Japanese Harmony  
  2 450 Ft  4 900 Ft

Ahogy a nevében is benne van, maga a 
megtestesült harmónia. Az érlelés öt különböző 
típusú hordóban történik, többek között amerikai 
fehér tölgy, használt sherrys és Mizurama 
tölgyfahordóban. A tökéletes harmónia kialakítását 
a Suntory csoport keverőmestere, Shingo Torii 
személyesen felügyeli. A végeredmény egy rendkívül 
ki�nomult, elegáns whisky, enyhe mézes, narancsos, 
fűszeres és tölgyes aromákkal.

Jura Single Malt Scotch Whisky
   1 300 Ft 2 600 Ft

A Jura malátawhisky Jura szigetén készül, Skócia 
nyugati partjainál. A 185 embernek és több, mint 
5000 rénszarvasnak otthont adó sziget egy úttal, egy 
kocsmával egy hetente egyszer nyitva tartó bankkal 
és a Jura lepárlóval rendelkezik. Jura Superstition 
Ízvilága: könnyű, csipetnyi füstízzel és fűszerekkel. 
Aromájában fellelhetőek a fűszerek, a méz és a fenyő.

Tyrconnell Single Malt Irish Whiskey 
  900 Ft 1 800 Ft

Aranyérmes, történelmi ír whiskey, mely egy 
nagyon híres versenylóról kapta a nevét. Jellemzi az 
elegáns és kiegyensúlyozott íz pro�lt. Gyönyörû friss, 
malátás, gyümölcsös illat párosul a sima, édes ízzel, 
�noman száraz kivitelben. Teljes gyümölcsös, 
citrusos illat egyensúlyban van narancsos és erõsen 
malátás ízével.
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FEHÉRBOROK   
Sauska Sárgamuskotály -Tokaj 750 Ft /0,1l  5.250 Ft /0,75l

Száraz fehérbor. Vidám és energikus sárgamuskotály, igazi karakter. Száraz idén is, könnyedén kerülve ki az émelyítő buktatókat, ami ezzel a 
fajtával gyakran megesik. Feszes és kristálytiszta, vanília, mangó és levendula illattal. Ízében a muskotály mellett frissen kettévágott zöldcitrom 
jön még, néha kis sárgabarack is, vagy csak beleképzeljük? “Nyári tervek” jeligére, mindenesetre. 

Skizo Irsai Olivér - Badacsony 650 Ft /0,1l 4 550 Ft /0,75l 

Szőlő és virágillatú, ropogós fehérbor új csomagolásban, extrém korai, augusztus 6-i szüretből. Reduktív környezetben, gyors feldolgozás után, 
hűtött acéltartályban erjedt. Érett szőlő, citrusok, virágok, jó savak és a zárásban pár gramm maradékcukor.

Laposa - 4 hegy Olaszrizling - Badacsony 1 200 Ft /0,1l 8 750 Ft /0,75l    

Tényleg négy hegy termése: a Badacsony, a Csobánc, a Somló és a Szent György-hegy olaszrizlingjei külön-külön iskolázva, végül kész borként 
házasítva. Íze, illata nagyon tiszta, fajtajelleges. Áradó gyümölcsösség, kevés menta, citrusos és sós, bazaltos jelleg. Savak és ásványok tökéletes 
összhangja.   

Kreinbacher Nagy-Somlói Juhfark - Somló 850 Ft /0,1l 5 950 Ft /0,75l

Egészfürtösen préselt, válogatott juhfark fürtök acéltartályban és többször használt, 500-2500 literes hordókban erjesztve, majd nyolc hónapon 
át érlelve. Virágos és gyümölcsös jegyek mellett a Somlóra jellemző minerális, sós illat érkezik az orrba, ez adja hűvös karakterét. Szájban kerek, a 
közepesnél testesebb bor, tele gyümölcsökkel és friss savakkal. A citrusok, körte és déli gyümölcsök utóízében is kitartanak, a végére az illatban 
érezhető sósság is visszatér.   

Petrányi Harmatcsepp  - Csopak  700 Ft /0,1l 4 900 Ft /0,75l 

A pince harmadik gyöngyöző bora. Acéltartályban szárazra erjesztve, �nom és apró buborékokkal készítettük el, idén a sárgamuskotály mellett 
helyet kapott benne az olaszrizling, a furmint és egy kis tramini is, így a bor még komplexebb és izgalmasabb!

Béla és Bandi Olaszrizling - Balatonfüred-Csopak 700 Ft /0,1l 4 900 Ft /0,75l

Friss, tartályos, vidám olaszrizling a balatonszőlősi Gella oldalából. Halvány aranyszín, tiszta citrus illat, alma és fehér virágok. Jó ízű, lédús, 
zamatos olaszrizling érett szőlőből, részben spontán, tartályban erjesztve és hűtött acéltartályban érlelve. Közepes test, �noman száraz, hosszú 
korty.   

Dubicz 1014 Chardonnay -Mátra 700 Ft /0,1l 4 900 Ft /0,75l

Gazdagon fűszerezett vanília, őszibarack és ananász illatú bor. Ízében a fahordós érlelés határozottan jelen van, mégis a gyümölcsök is meg 
tudják mutatni magukat édes citrusok, körte, nyári alma formájában.   

Gyetvai Sauvignon Blanc -Balatonfüred-csopak 850 Ft /0,1l 5 950 Ft /0,75l

Halvány citromsárga színű, igazán könnyed bor. Az illatok az Új-zélandi sauvignon blanc sílust idézik. Friss trópusi gyümölcsök uralják az 
illatot, a papaya, a licsi és a maracuja mind-mind felismerhetőek. A trópusi jegyek mellett megjelenik a bodza, a vágott fű és a narancsvíz is. A bor 
kóstoláskor a tökéletes aperiíf élményt nyújtja: rendkívül magas savak és nagyfokú elegancia jellemzi ezt a csodálatos észak-balatoni sauvignon 
blanc-t.   

Pannonhalmi Tricollis fehér - Pannonhalma 950 Ft /0,1l 6 650 Ft /0,75l

Három domb, Széldomb, Tavaszó és Packalló, olaszrizling alappal, rajnai feszességgel és tramini bájjal. Üde, halványzöld, élénk és kristálytiszta, 
mint minden apátsági bor. Citrusos, virágos, trópusi gyümölcsös aromakészlet, hosszú, �noman száraz korty. Tiszta tavasz.   

ummerer Egri muskotály - Noszvaj 800 Ft /0,1l 5 600 Ft /0,75l

Színe tükrösen csillogó halvány szalmasárga. Illata tiszta, intenzív, tavaszi virágos réteket és fehérhúsú gyümölcsöket idéz. Kóstolva édes, savai 
lendületesek, ízében gyümölcsös illetve diszkrét fűszeres jegyeket vonultat fel. 7-8 °C-on fogyasztva gyümölcsös körítésű ill. keleti fűszerek 
felhasználásával készített hal és szárnyasételek mellé ajánljuk kísérőként.   

 

Borlap
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VÖRÖSBOROK 

Balla Géza kadarka - Erdély-Arad  1 200 Ft /0,1l  8 400 Ft /0,75l

Ménes egykori hírnevét a kadarkának köszönheti. Pincésztünk megalakulása óta munkálkodik ennek a méltán híres fajtának az újjáélesztésén. 
A ménesi kadarka színe az átlagosnál mélyebb tónusú, rubinvörös. Illatában- és ízében is gazdag fűszeres, vadvirágos és gyümölcsös aromák 
keverednek. Kellemes, könnyű ivású bor, remek kísérője a magyar konyhának.

ummerer Tré�i Cuvée - Eger 1000 Ft /0,1l  7 000 Ft /0,75l

Édes vörösbor. Intenzív illat, fűszeres íz, �nom savak. A könnyed, édes gyümölcsösség találkozása a fahordós jegyekkel kifejezetten élvezetes 
élményt nyújt a borfogyasztó számára. Felső-Magyarországi oltalom alatt álló földrajzi jelzésű édes vörös bor.

Vesztergombi Cabernet Sauvignon - Szekszárd 900 Ft /0,1l 6 300 Ft /0,75l

Egészen sötét, vörös szín. Illata erdei bogyós gyümölcsökre emlékeztet. Kellemes lágy savakkal bír, ami kimondott erény a szekszárdi borok 
között.Harmonikus, tartalmas bor melyet bátran ajánlhatunk minden vörösbort kedvelőnek.   

Bolyki Egri Cabernet Franc - Eger 1 200 Ft /0,1l 8 400 Ft /0,75l

Étcsokoládés, mély illat, meggyes, fűszeres íz, hosszú lecsengés. Egy kiváló évjárat, gazdag alapanyagából készült meleg tónusú Franc, 18 hónapig 
hordóban érlelve.   

Bodri Bodrikutya - Szekszárd 600 Ft /0,1l 4 200 Ft /0,75l

Vörös házasításunk, mely nem csak az állatbarátok kedvence, hanem a könnyed gyümölcsös vörösborok kedvelőit is megcélozza. A bor: 
kékfrankos és merlot fajták házasítása. Érett meggyes illatával gyümölcsös és egyben bársonyos ízével méltó a mindennapok bearanyozására.   

Günzer Portugieser - Villány 650 Ft /0,1l 4 500 Ft /0,75l

Lédús, fűszeres illatú, vidám portugieser szilvával, kis otelló szőlős jeggyel. A Dobogó dűlő, a Jammertal, a Csillagvölgy és a Bocor oportója 
tartályban erjedt és acélban érett 2 hónapon át. Jó ízű, tartalmas, széles, a fajta vibráló fűszerességével és könnyed eleganciájával.   

Ruppert Merlot - Villány 1 750 Ft /0,1l 12 250 Ft /0,75l   

100% diósviszlói merlot kádban, beoltva erjesztve. Érlelés fele részben 500 és 225 literes hordókban, 16 hónapon át. Vastag, sokízű korty, 
meggyel, hordófűszerekkel, eukaliptusszal és frissen őrölt borssal. Hosszú, kerek korty, közepes test, kis tüzesség.   

Pannonhalmi Pinot Noir - Pannonhalma 1 600 Ft /0,1l 11 200 Ft /0,75l   

A megszokott komoly fával indul, testes, csokis, kedves hordóval, füsttel, benne szinte az összes kora nyári piros gyümölcs érett málnától a fekete 
cseresznyéig. Édes tónus, jellegzetes gyümölcsös pinot illat és íz, de a fajta érettebb, testesebb arcával. Több rétegű, elegáns, olyan ritka évjáratból, 
amikor mindhárom dűlőben (Széldomb-Tavaszó-Babszökő) tervszerű, mintaértékű, de egyedi arculatú szőlőt sikerült betakarítani. Struktúrája 
többéves érlelést tesz lehetővé.    

Petrányi Syrah - Csopak 900 Ft /0,1l 6 300 Ft /0,75l 

Illatában áfonya és édes fűszerek, ízében erdei gyümölcsök, a fajtára jellemző borsossággal kísérve. Tartalmas bor, közepes testtel és közepesen 
hosszú lecsengéssel. Kézzel szüretelt szőlőből, spontán erjesztve, 16 hónapon keresztül francia és magyar hordóban érlelve.

Borlap
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ROSÉ BOROK   
Petrányi Rosé  - Csopak  650 Ft /0,1l 4 550Ft /0,75l 

Gyönyörű, mély színárnyalat. Merlot, kékfrankos és syrah házasítása. Illatában eper, málna és cseresznye, enyhe fűszerességgel. Telt, gazdag 
korty, lendületes savakkal, közepesen hosszú lecsengéssel

Dúzsi Kékfrankos Rosé - Szekszárd 600 Ft /0,1l 4 200 Ft /0,75l 

Ha rozé, akkor Dúzsi. Ha Dúzsi, akkor rozé. A szekszárdi pince, ahol a stílus sosem változik: világos hagymahéj szín, �noman epres, szedres, 
boros illat, vibráló savak, hosszú, fűszeres korty. Tiszta gyümölcs.   

Sauska Rosé - Villány 800 Ft /0,1l 5 600 Ft /0,75l

"Eper, csipkebogyó és hibiszkusz illat, virgonc savak, gránátalma, korai cseresznye és citrusok. Fűszeres, kerek és üdítő." - meséli Hága Balázs, 
borász. Vidám, elegáns rozé, amelyben a birtok összes szőlőfajtája belekerült. Reduktív iskolázás, hosszabb �nomseprős érlelés, december eleji 
palackozás.   

Vylyan Kakas Rosé - Villány 600 Ft /0,1l 4 200 Ft /0,75l

Elegáns, légies, ízig-vérig rozé. Kóstolása minden érzékszervünket kényezteti: szép színében elgyönyörködünk, egzotikus illatától jókedvre 
derülünk.Lédús gyümölcsössége szomjoltó, újabb és újabb kortyot kíván. A címkén az ősi villányi monda egyik szereplője: a Kakas, a megmentő, 
aki teli torokkal hirdeti a napfelkeltét.   

PEZSGŐK   

Dom Perignon - Champagne, Franciaország   70 000 Ft /0,75l

Virágos illat, mellette ánizs, menta, pörkölt jegyek, citrusok. Krémes szerkezet, az évjárat magas savai szépen integráltak, apró buborékok, 
gazdag és mély korty. Az illat és íz egyensúlyban, rétegzett és frissítő utóíz fehér húsú gyümölcsökkel. 

Hungária Extra Dry  - Etyek-Buda   5 700 Ft /0,75l

A különlegesen száraz. Savaival, telt, diós illatával és éjszakai fényeket idéző színével elmossa a gondokat. Hosszan tartó zöld gyümölcsössége és 
lágy vajassága felfedi az estében rejlő lehetőségeket.

Hungária Irsai Olivér - Etyek-Buda   5 700 Ft /0,75l

Édes pezsgő. Az Irsai Olivérre jellemző egyedi, muskotályos illat- és ízvilágot zártuk e palackba. A pezsgő üde savainak és cukortartalmának 
remek egyensúlya, valamint a palackos érlelésnek köszönhető �nom élesztősség teszi teljessé az élményt.

Hungária Rosé Extra Dry - Etyek-Buda   5 700 Ft /0,75l

Játékos gyümölcsösség és egy cseppnyi összekacsintás. A Hungaria Rosé Extra Dry tisztaságában egymásra talál a könnyed tavasz és a dögös 
szénsavasság. Átható ribizlis, málnás íze és mély rózsaszín színe huncutul kérlelnek, hogy táncold át velük az egész éjszakát.

Törley Gála Sec   3 500 Ft /0,75l   

Törley Charmant Doux   3 500 Ft /0,75l      

Törley Alkoholmentes   3 500 Ft /0,75l 

Borlap
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