ELŐÉTELEK
aranydurbincs carpaccio citrom kaviárral és konfitált paradicsommal 2640
marinált lazac édesköménnyel és tormakrémmel 2980
báránytatár juh joghurttal, retekkel és hariszával 3480
kacsamáj duó: terrin, brióssal és sült kacsamáj szilva chutney-val 4540

LEVESEK
Vychissoise póréhagymás burgonyakrémleves kecskesajtos raviolival 1860
pierrot szarvas gulyás 2280

KÖNNYEBB FŐÉTELEK
spenótkrém fürjtojással és szarvasgombával 3760
káposztás tészta sós földimogyoróval és fontina habbal 3680
langyos polipsaláta paradicsommal és zellerrel 3690

FŐÉTELEK
balatoni fogas répapürével és sóska emulzióval 4840
tanyasi kacsamell burgonya tortával erdei gombákkal és karamellizált almával 4960
malac karaj zellerpürével, retekkel, almával és pak choi-jal 5280
kacsamájjal és gombával töltött fürj karamellizált hagymával és burgonyapürével 6860
angus marha onglet ördögszekér gombával és parmezán raviolival 7840

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.

Áraink forintban értendők, a számla végösszegéhez 13% szervizdíjat számítunk fel.

DESSZERTEK
csokoládé szuflé körte sorbettel 1860
baba au rhum Myers’s rummal és vanília fagylalttal 1980
valhrona fehér csokoládé pannacotta maracuja sorbettel 1860
pezsgős citrom sorbet 1260

SAJTOK
Francia sajtválogatás 4260

TOKAJI BOROK (8cl)
Demeter Zoltán, É.SZ. édes szamorodni, 2007 2240
Holdvölgy Zéta szamorodni 2007 2980
Dobogó 6 puttonyos aszú, 2007 4260
Barta Pince late harvest furmint 2010 2420

PÁLINKA (4cl)
„szíverősítő” pálinka

1480

Árpád Prémium – Bíbor Meggy; Hamvas Szilva; Magyar Kajszi

1480

Árpád Prémium – Piros Vilmoskörte; Erdei Som; Erdei Szeder; Feketeribizli
Agárdi Prémium – Birs; Bodza

1980

1980

KÁVÉ
Espresso, Lungo, Ristretto, Macchiato 690 Cortado latte, Piccolo latte, Cappuccino 790
Café latte, Doppio, Americano, Flat white 890 Jeges kávé, Ír kávé 1290 Forró csokoládé 990
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.

Áraink forintban értendők, a számla végösszegéhez 13% szervizdíjat számítunk fel.

