
FALATKÁK
TONHAL TATAKI tápióka chips-szel & tataki szósszal / 4980
KACSAMÁJ TERRINE gyümölcs chutney-val & házi brióssal / 5680
RAGACSOS CSIRKESZÁRNYAK pikáns fehér BBQ szósszal / 3980
IBERICO SONKÁS CROQUETTE fekete fokhagyma aiolival / 4460
RÁNTOTT GORDAL OLÍVABOGYÓ zöldfűszeres majonézzel  
& parmezánnal / 3480 

LEVESEK
RAMEN LEVES ramen tésztával, gombával, daikon retekkel,  
bébi pak choi-jal & újhagymával / 4560
      kérd CSIRKÉVEL / 4860 
      kérd GARNÉLÁVAL  / 5480
SZEZONÁLIS KRÉMLEVES friss kovászos kenyérrel / 2940 

SALÁTÁK
BALTAZÁR BUDDHA BOWL ropogós édesburgonyával, grillezett baby 
brokkolival, fekete babbal, zöld rizzsel, roppanós káposztával  
& guacamoleval / 3580 
CÉZÁR SALÁTA római saláta fűszeres krutonnal  
& parmezánnal / 3780

KÉRD JOSPER GRILLBEN KÉSZÜLT 
Tofuval 

1640
Csirkemellfilével 

1940
Tigris rákkal 

2140
BURRATA paradicsommal, ropogós kapribogyóval & rukolával / 4980

MAGYAR KLASSZIKUSOK
CSIRKEPÖRKÖLT vajas galuskával / 6380

ROPOGÓS KACSACOMB káposztás sült nudlival / 7680
GRILLEZETT FOGAS újburgonyával, spenóttal,  

& citromos vajmártással / 7980
MARHAGULYÁS LEVES burgonyával & friss kovászos kenyérrel / 5680

DESSZERTEK 
SOMLÓI GALUSKA csokoládészósszal, tejszínhabbal & dióval / 3180

CSOKOLÁDÉS BROWNIE karamellszósszal & sós karamell fagylalttal / 3280
GRILEZETT ANANÁSZ vanília sziruppal, pirított kesudióval  

& kókusz fagylalttal / 3140
ZUKI HÁZI FAGYIK & SORBET Napi ajánlatunkról kérdezd a felszolgálót: 

három gombóc házi fagylalt, két általad választott feltéttel - törökméz, 
mogyoró praliné, csokoládé szósz vagy gyümölcs kompót / 2980

Áraink forintban értendők, a számla végösszegéhez 14% felszolgálási díjat számítunk fel. Nyers vagy félig átsült húsok, 
szárnyasok fogyasztása növeli az élelmiszer eredetű megbetegedések kockázatát, különösen ha Önnek egyéb egészségügyi 
problémája is van. Kérjük vegye figyelembe, hogy egyes ételeink nyomokban mogyoróféléket tartalmazhatnak.

 Manager: Vörös Barnabás, Chef: Habuczki Gábor

FŐÉTELEK 
A JOSPER GRILLBŐL

KAPIRGÁLÓS CSIRKECOMBFILÉ piaci salátával / 6260
LASSAN SÜLT PADLIZSÁN tahinivel, mogyoróval  

& krémes joghurttal / 4280
FLANK STEAK fűszervajjal, vízitormával, (Argentína 300 g)  / 11680
RIB EYE STEAK fűszervajjal, vízitormával, (Argentína 250g) / 14780

BBQ OLDALAS házi coleslaw salátával / 6980

BURGEREK
BALTAZÁR BURGER érlelt húspogácsával,  

érlelt cheddar sajttal, paradicsommal,  
lilahagyma chutney-val & csemegeuborkával / 4980

BBQ BURGER érlelt húspogácsával, ropogós baconnel,  
cheddar sajtszósszal, bacon dzsemmel, sült hagymával  

& házi BBQ szósszal / 5880
CSIRKE BURGER csirke húspogácsával, paradicsom lekvárral, 

kecskesajttal, rukolával & szarvasgombás mézzel / 4780
NOMEAT® BURGER húsmentes szaftos szója pogácsával, 

karamellizált hagymával, pikáns szósszal,  
paradicsommal & rukolával / 3940

+KÖRETEK
Szarvasgombás sült burgonya / 2280

Sült burgonya / 1740
Sült édesburgonya / 2140

Piaci saláta / 2280

Tejfeles uborkasaláta / 1680
Faszénen sült brokkoli  

miso vajjal / 2480
Házi kovászos kenyér / 940

+SZÓSZOK
Ketchup / 580

Aioli / 580
Házi BBQ szósz / 1040

Dijoni mustár / 580
Zöldbors mártás / 1360



NIBBLES TO SHARE
TUNA TATAKI with crispy tapioca & tataki sauce / 4980
FOIE GRAS TERRINE with seasonal chutney & toasted brioche / 5680
STICKY CHICKEN WINGS with spicy white BBQ sauce / 3980
IBERICO HAM CROQUETTE with black garlic aioli / 4460
FRIED GORDAL OLIVES with herby mayonnaise & parmesan / 3480 

SOUP
RAMEN SOUP ramen noodles, mushrooms, daikon radish,  
baby pak choi & spring onion / 4560
      with CHICKEN / 4860 
      with PRAWNS  / 5480
CREAMY SEASONAL SOUP with homemade sourdough bread / 2940 

SALADS
BALTAZÁR BUDDHA BOWL crispy sweet potato, chargrilled tenderstem 
broccoli, black beans, green rice, summer slaw, guacamole  / 3580 
CAESAR SALAD with romaine lettuce,  
herby croutons & parmesan / 3780 

ADD JOSPER GRILLED  
Tofu 
1640

Chicken Breast  
1940

Tiger Prawns  
2140

BURRATA with heirloom tomatoes, crispy capers & rocket / 4980

HUNGARIAN CLASSICS
CHICKEN PAPRIKASH with buttered dumplings / 6380

CRISPY DUCK LEG with cabbage noodles / 7680
GRILLED PIKE PERCH with baby potatoes, spinach  

& lemony butter sauce / 7980
GOULASH SOUP with potatoes & homemade sourdough bread / 5680

DESSERTS
SOMLÓI SPONGE CAKE  with chocolate sauce,  

whipped cream & walnuts / 3180
CHOCOLATE BROWNIE with caramel sauce  

& salted carmel ice cream / 3280
GRILLED PINEAPPLE with vanilla syrup, toasted cashew nuts   

& coconut ice cream / 3140
ZUKI GELATO & SORBET  Ask for today’s selection. Three scoops &  

two toppings of your choice - honeycomb, hazelnut praline,  
chocolate sauce or seasonal fruit compote / 2980

14% service charge will be added to your bill. All our prices are stated in HUF, including VAT. Please note, if you pay in EUR 
in cash, your bill will be rounded up to an EUR amount as we are not able to change cents. Consuming raw or undercooked 
meats, poultry or eggs may increase your risk of foodborne illness, especially if you have a medical condition. Although 
every effort will be made to accommodate food allergies. Please note some of our dishes may contain traces of peanuts/nuts.

Manager: Barnabás Vörös, Chef: Gábor Habuczki

MAINS 
FROM JOSPER GRILL

FREE RANGE CHICKEN THIGH with market salad / 6260
ROASTED AUBERGINE with tahini, hazelnuts & creamy joghurt / 4280
FLANK STEAK with herby butter & watercress, (Argentina 300g) / 11680
RIB EYE STEAK with herb butter & watercress, (Argentina 250g) / 14780

BBQ RIBS with homemade coleslaw / 6980

BURGERS 
BALTAZÁR BURGER with aged beef patty, cheddar cheese,  

red onion chutney & pickles / 4980
BBQ BURGER with aged beef patty, crispy bacon, cheddar cheese 

sauce, bacon jam, fried onion & homemade bbq sauce / 5880
CHICKEN BURGER with chicken patty, tomato jam,  
creamy goat cheese, rocket & truffle honey / 4780 

NOMEAT® BURGER with juicy soybean patty, caramelized onion, 
tangy burger sauce, tomato & rocket / 3940

ADD SIDES
Tuffle fries / 2280

French fries / 1740

Sweet potato fries / 2140

Market salad / 2280

Cucumber salad  
with sour cream / 1680

Charred broccolini   
with miso butter  / 2480

Homemade sourdough bread/ 940

ADD SAUCES
Ketchup / 580

Aioli / 580
Homemade BBQ sauce / 1040

Dijon mustard / 580
Creamy peppercorn sauce / 1360


