
FALATKÁK
MARINÁLT OLÍVÁK / 1840

KACSAMÁJPÁSTÉTOM birsalmalekvárral & házi brióssal / 3680

BALTAZÁR BISZTRÓTÁL kolbász, mangalica sonka, szalámi,  
koktélparadicsom, retek & körözött / 2760

AVOKÁDÓ TATÁR hummusszal & buggyantott tojással / 2760

VELŐSCSONT paprika salsával & ropogós morzsával / 3560

+KÖRETEK
piaci saláta / 1280

tejfölös uborkasaláta / 980
szarvasgombás  

sült burgonya / 1180
krémes burgonyapüré / 1280

káposztasaláta / 980
faszénen sült zöldségek / 1480

sült burgonya ketchuppal  
vagy aiolival / 980

házi kovászos kenyér / 480

+SZÓSZOK
házi ketchup / 460

házi aioli / 460
házi BBQ szósz / 460
dijoni mustár / 460

MAGYAR KLASSZIKUSOK
CSIRKEPÖRKÖLT vajas galuskával / 3960

CSÜLKÖS PACALPÖRKÖLT főtt burgonyával / 4240

FOGASPAPRIKÁS túrós derelyével / 5240

HÁZI DERELYE spenóttal & túróval / 3680

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

LEVESEK, SALÁTÁK
TYÚKHÚSLEVES friss zöldségekkel & tésztával / 1980

MARHAGULYÁS burgonyával & friss házi kenyérrel / 2180 
       FŐÉTELKÉNT / 4360

CÉZÁR SALÁTA szardellával, fűszeres krutonnal & parmezánnal 
       PIRÍTOTT CSIRKÉVEL / 3460 
       PIRÍTOTT RÁKKAL / 3980

BIVALYMOZZARELLA paradicsommal, ropogós  
kapribogyóval & rukolával / 3560

BALTAZÁR SALÁTA friss avokádóval, ricottával, szójababbal,  
csicseriborsóval, quinoával, céklával, sütőtökkel  
& citrus dresszinggel / 3440

DESSZERTEK 
ESZTERHÁZY szelet dió fagylalttal / 1780

MAGYAR KÉZMŰVES SAJTTÁL zöldalmával / 2680

ÓRIÁS CSOKITORTA sóskaramell fagylalttal / 2940

MÁKOS KRÉMES szilvaszósszal & pisztácia fagylalttal / 1940

FŐÉTELEK  
A JOSPER GRILLBŐL

KAPIRGÁLÓS CSIRKECOMBFILÉ parajjal & burgonyapürével / 3880

ROSTON SÜLT KACSAMÁJ krémes burgonyapürével / 4960

PIKÁNS TONHAL BURGER paprikával, újhagymával,  
wasabi majonézzel & sült burgonyával / 4480

NOMEAT® BURGER húsmentes zaftos “húspogácsával”, karamellizált  
hagymával, pikáns szósszal, paradicsommal & sült burgonyával / 3460

BALTAZÁR BURGER juharszirupos baconnel,  
érlelt cheddar sajttal & sült burgonyával / 3840

BBQ MALACOLDALAS ropogós slaw salátával / 6980 

IBERICO SERTÉSSZŰZ Josperben sült zöldségekkel, Spanyolország / 7240 

RIB EYE STEAK fűszervajjal, lassan sült lilahagymával, vizitormával  
& pirított burgonyával, Ausztrália, 250g / 10740

BUDAPEST MARHA BÉLSZÍN kacsamájjal, borsóval, lecsóval  
& burgonyával, 200g / 10760


