FALATKÁK
MARINÁLT OLÍVÁK / 1840
KACSAMÁJPÁSTÉTOM füge lekvárral & házi brióssal / 3680
MAGYAR BISZTRÓTÁL kolbász, füstölt sonka, szalámi,
koktélparadicsom, retek & körözött / 2760
PADLIZSÁNKRÉM házi lepénnyel / 2260
MARHA CARPACCIO parmezánnal, rukolával & paradicsommal / 3440

FŐÉTELEK
A JOSPER GRILLBŐL

TYÚKHÚSLEVES friss zöldségekkel & tésztával / 1980
MARHAGULYÁS burgonyával & friss házi kenyérrel / 2180
CÉZÁR SALÁTA szardellával, fűszeres krutonnal & parmezánnal / 2560
PIRÍTOTT CSIRKÉVEL / 3460
BIVALYMOZZARELLA paradicsommal, ropogós
kapribogyóval & rukolával / 3560
BALTAZÁR SALÁTA friss avokádóval, ricottával,
szójababbal, csicseriborsóval, quinoával, lilakáposztával
& citrus dresszinggel / 3440

Áraink forintban értendők és a számla végösszegéhez 13,5% szervizdíjat számítunk fel.
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. Manager: Lőrincz Dániel, Chef: Pipoly Attila

CSIRKEPÖRKÖLT vajas galuskával / 3960

(MIND ÉDESBURGONYÁVAL)

CSÜLKÖS PACALPÖRKÖLT főtt burgonyával / 4240

KAPIRGÁLÓS CSIRKECOMBFILÉ spenótsalátával / 3880

ROPOGÓS KACSACOMB káposztás cvekedlivel / 5420

LAZAC zöldfűszeres pesztóval & édeskömény salátával / 6880
PIKÁNS TONHAL BURGER paprikával, újhagymával
& wasabi majonézzel / 4480
KÉKSAJTOS MARHABURGER shiitake gombával / 4360

LEVESEK, SALÁTÁK

MAGYAR KLASSZIKUSOK

BALTAZÁR BURGER juharszirupos baconnel
& érlelt cheddar sajttal / 3840
BBQ MALACOLDALAS ropogós slaw salátával / 6980
IBERICO SERTÉSSZŰZ a híres secreto vágás Spanyolországból / 7240
RIB EYE STEAK fűszervajjal 250g / 10740
MARHA BÉLSZÍN fűszervajjal 250g / 10760

+KÖRETEK

piaci saláta / 1280
faszénen sült zöldségek / 1480
tejfölös
sültburgonya ketchuppal
uborkasaláta / 980
vagy aiolival / 980
paradicsomsaláta / 1120
édesburgonya / 1380
házi kenyér / 480

+SZÓSZOK

házi ketchup / 460
házi aioli / 460

házi BBQ szósz / 460
dijoni mustár / 460

HÁZI DERELYE spenóttal & túróval / 3680

DESSZERTEK
ESZTERHÁZY szelet vanília fagylalttal / 1780
MÁLNÁS JOGHURT MOUSSE pink csokoládéval & málna sorbettel / 1840
ÓRIÁS CSOKITORTA sóskaramell fagylalttal / 2940
MAGYAR SAJTTÁL füge lekvárral / 2680

