17 órától a chef ajánlásával
Terasz grillen elkészítetett
legfinomabb főételeink:
From 17:00 with the chef's date the terrace is
the grill of our finest main dishes

Texasi sertéstarja (pikáns mustárban pácolva),
rozmaringos cikkburgonyával

2390,-

Sörben pácolt BBQ oldalas fóliás burgonyával

2890,-

Grillezett hátszínszelet színes borsmártással
és zöldfűszeres parázsburgonyával

2990,-

Grillezett bélszín steak BBQ mártással
és zöldfűszeres parázsaburgonyával

6590,-

Wasington steak ( baconbe göngyölt, roston
sült bélszín) chilis fűszervajjal és grillezett
zöldkörettel

6590,-

Lazac steak grillezett kukorica korongokkal

3990,-

Texas spare rib with rosemary steak potatoes ( pickled in
spicy mustard)
BBQ pork rib pickled in beer with barbecues potatoes

Grilled sirloin with color pepper sauce and herbs potatoes

Grilled beef steak with bbq sauce and herbs potatoes

Wasington steak with chili butter and grilled vegetables
(roasted tenderlion rolled in bacon)
Salmon steak with roasted corn discs

Előételek
Starters

Tatárbeefsteak házilag bekeverve, kerti
zöldekkel és pirítóssal

3990,-

Erdélyi padlizsánkrém zöldséghasábokkal és
pizzakenyérrel

1590,-

Grillezett sajtvariációk (füstölt sajt, bacon-be
göngyölt feta, mozzarella ) rukkola ágyon

1590,-

Homemade row Tatarbeefsteak served with veggies from
the garden, butter & toasts

Barbecued aubergine cream with vegetables and
flat bread

grilled variation cheeses ( smoked cheese, feta cheese
rolad in bacon, mozzarella) on ruccola

Rántott hagymakarikák ezersziget öntettel
Breaded onion rings with thausen island dressing

990,-

Levesek
Soups

Cheddar sajtleves marhahús gombócokkal
és baconnal

890,-

Édes kukoricakrémleves tortilla chipsszel

890,-

Maracujás barack krémleves aszalt sárgabarackkal és pirított mogyoróval

890,-

Cheddar cheese soup with beefdumplings and bacon chips

Sweet corn cream soup with tortilla chips

Passionfruit apricotsoup with dried apricot and roasted
peanut

Saláták
Salads

Cézár saláta
Caesar’s Salad

1790,-

-csirkemell csíkokkal

2190,-

-lazac kockákkal

3290,-

-királyrákkal

3390,-

-with chicken breast stripes
-with salmon dices
-with king prawns

Ohio babsaláta ropogós csirkemell csíkokkal
(lilahagymás, ecetes salátalében érlelt
vörösbab, salátaágyon)

1690,-

Céklás salátamix mézes mustáros sertéstarja
falatkákkal

1690,-

Rosted chicken spieces with Ohio bean salad (on red beans
salad with vinegar and lilac onion)

Beetroot saladmix with honey and mustard pork rib
spieces

Főételek
Main dishes

New Orleans-i csirkés Jambalaya ( zöldfűszeres
csirkemell csíkok, zöldséges rizzsel pirítva )

1890,-

Csirkemell „steak” grillezett zöldségekkel,
vaslapon sült kukoricakorongokkal

2390,-

Kentucky csirkemell kornfleks bundában,
édes-chilis szezámos mártogatóssal, steak burgonyával

2590,-

New Orleans Jambalaya (chicken breast pieces with herbs
roasted with vegetables and rice)

Rosted Chicken breast steak with grilled vegetables and
grilled corn discs

Kentucky chicken breast breaded in corn flakes with
steak potatoes and sweet sesame sauce

Leveles parajjal és krémsajttal töltött csirkemell
baconbe bújtatva, ropogósra sütve, hullámos
csónakburgonyával

2590,-

BBQ csirkeszárny zöldfűszeres parázsburgonyával

1790,-

Chili wings (fűszeres chili bundában sült csirkeszárnyak) steak hasábburgonyával

1990,-

Sertés karaj burgonyapehely bundában sütve,
ezersziget öntettel és grillezett kukorica
korongokkal

2490,-

Hátszínszelet roston sütve rántott
hagymakarikákkal és steak burgonyával

2990,-

Hátszínsteak chilis vajjal és hullámos csónakburgonyával

2990,-

New York steak ( Jack Daniel’s cola mártással)
steak hasábburgonyával

6590,-

Roasted chicken breast in bacon coat, fill with spinach
and creamchees with cryspers
BBQ chicken wings with herbs potatoes

Chili wings with fry’n dip potatoes

Breaded pork chops in mashed potato flakes coat, thausen
island dressing with grilled corn discs

Roasted sirlion with breaded onion rings and fry’n dip
potatoes

Sirlion steak with chili butter and cryspers

New York steak Jack daniel’s and coke sauce and fry’n dip
potatoes

Halak
Fish

Vaslapon sült lazacfilé chilis vajjal és
zöldfűszeres parázsburgonyával

3990,-

Ropogósra sült hekk, kovászos uborkával és
hasábburgonyával

1990,-

Grilled salamon filed with chili butter and herbs potatoes

Cryspy fried hake served with lacto-fermeuted cucumber
and french fries

Kétszemélyes tálak
Dishes for two person

Sokmagvas csirkemellcsíkok cheddar sajtmártással,
sertés karaj burgonyapehely bundában ezersziget
öntettel, chili wings, kukorica korongokkal,
steak burgonyával és jázmin rizzsel

4990,-

Kentucky csirkemell cornflakes bundában
szezámos édes-chilis mártogatóssal, texasi
sertéstarja, sörben pácolt bbq oldalas ,
zöldfűszeres parázsburgonyával,
steak burgonyával és jázmin rizzsel

4990,-

Chicken nuggets in seeds coat with cheddar dip, breaded
pork chops in masched potato flakes with thausend
island dressing, chili wings served with corn discs, steak
potatoes and jasmin rice

Chicken nuggets in seeds coat with cheddar dip, Texas
spare rib and bbq pork rib pickled in beer served with
corn discs, steak potatoes and jasmin rice

Köretek
Garnishes

Párolt jázmin rizs

490,-

Jasmine rice

Hasábburgonya/ Hullámos csónakburgonya

490,-

Grillezett zöldségek

990,-

Fry’n dip/ Cryspers

Grilled vegetables

Rozmaringos cikkburgonya

490,-

Friss kevert saláta

990,-

Kukoricakorong

490,-

Rosemary potatoes
Mixed fresh salad

Grilled corn discs

Savanyúságok
Pickles

Fokhagymás uborkasaláta – kívánság szerint
tejföllel

590,-

Lilahagymás paradicsomsaláta

490,-

Házi vegyes savanyúságok

490,-

Házi káposztasaláta

490,-

Cucumber salad with garlic (with or without sour cream)
Tomato salad with red onion

Homemade pickles

Homemade cabbage salad

Desszertek
Desserts

Banános-mogyoróvajas sajttorta csokis eperlekvárral

990,-

Mangós narancs smoothie (gyümölcsös habturmix)

990,-

Pisztáciás császármorzsa baracklekvárral és
vanília fagylalttal

990,-

Banana-peanut butter cheesecake with chocolate strawberry jam

Mango-orange smoothie

Sweet cut-cup pancake with rainins pistachios apricot
jam and vanilla ice cream

Kedves Vendégünk!
Szíves figyelmébe ajánljuk az alábbi tájékoztatót:
Borlapunkat kérje felszolgálóinktól.
Ételeink allergén anyagokat tartalmazhatnak.
Kérjen tájékoztatást a felszolgálóinktól.
Fél adag étel rendelése esetén az ár 70 %-át számítjuk fel.
Áraink az áfát tartalmazzák és forintban értendők.
Áraink után 10 % szervízdijat számolunk fel.
Elviteles doboz ára 50Ft / db.
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