
 

                   Étlap 

 
 

Reggeli 11:30-ig         

 Hot dog             490 Ft 

 Amerikai hotdog (pirított hagyma, savanyú uborka, sajt)       590 Ft 

 Melegszendvics (sonkás-sajtos / szalámis-sajtos)              590 Ft 

 Rántotta (hagymával, sonkával)          890 Ft 

 

 

Levesek: 

 Gyümölcsleves                 690 Ft 

 A séf mai ajánlata                   790 Ft 

 Fokhagyma-krémleves           690 Ft 

 

 

Frissensültek körettel:  

 Rántott csirkemell hasábburgonyával            1690 Ft 

 Rántott sajt hasábburgonyával, tartárral           1690 Ft 

 Rántott camembert rizzsel, áfonyaszósszal       1890 Ft 

 Sajttal-sonkával töltött csirkemell hasábburgonyával          1990 Ft 

 Kijevi csirkemell (fűszervajjal töltött) hasábburgonyával     1890 Ft 

 VADON csirkemell (juhtúróval, baconnel töltött, fokhagymás tejföllel) steakburgonyával 1990 Ft 

 Magyarosan töltött csirkemell (bacon, kolbász, pepperoni, lilahagyma) steakburgonyával 1990 Ft 

 Milánói csirkemell (rántott csirkemell milánói spagettivel)     1990 Ft 

 Bolognai csirkemell (rántott csirkemell bolognai spagettivel)     1990 Ft 

 Grillezett csirkemell rizzsel         1690 Ft 

 Kézműves hamburger (házi marhahúspogácsa, steakburgonya, szószok, saláta)      1990 Ft 

 Vadonburger (házi m.húspogi, hagymalekvár, BBQ szósz, bacon, sajt, s.burgonya, saláta) 2190 Ft 

 Hasábburgonya           590 Ft  

 Grillezett zöldség             890 Ft 

 

 

Tészták: 

 Carbonare (fokhagymás, tojásos, baconos, sajtos)         1590 Ft 

 Bolognai ( darált hússal)            1590 Ft 

 Milánói spagetti (sonkával, gombával, paradicsomszósszal)     1590 Ft 

 Spagetti arabiáta (csípős)            1390 Ft 

 Négysajtos spagetti             1590 Ft 

 

 

Saláták: 

 Cézár saláta / Cézár saláta (csirkemellel)                  990 Ft  /  1690 Ft  

 Görög saláta                        1190 Ft 

 Csemege uborka / csalamádé / almapaprika              390 Ft 

 Tavaszi saláta (jégsaláta. paprika, paradicsom, uborka, balzsamos dresszing)    890 Ft 

 

 

 

 

 



 

Menük: 

 Kölyök menü (kis adag rántott csirkemell hasábburgonyával, szósz, palacsinta, 0,33l üdítő)   1890 Ft 

 Vega Kölyök menü (kis adag rántott sajt hasábburgonyával, szósz, palacsinta, 0,33l üdítő) 1890 Ft 

 Hotdog  menü (hotdog, hasábburgonya, szósz, hagymakarika, 0,5l üdítő)   1790 Ft 

 Amerikai hotdog menü (amerikai hotdog, hasábburgonya, szósz, hagymakarika, 0,5l üdítő) 1890 Ft  

 

  

Pizzák: 

 Margarita 

 (saját készítésű paradicsomszósz, sajt)          1390 Ft 

 Sonkás 

 (saját készítésű paradicsomszósz, sonka, sajt)          1490 Ft 

 Sonka-gomba 

 (saját készítésű paradicsomszósz, sonka, gomba, sajt)       1590 Ft 

 Sonka-kukorica 

 (saját készítésű paradicsomszósz, sonka, kukorica, sajt)     1590 Ft 

 Szalámis  

(saját készítésű paradicsomszósz, szalámi, sajt)      1590 Ft 

 Kolbászos 

 (saját készítésű paradicsomszósz, csípős kolbász, sajt)        1590 Ft 

 Calzone/töltött 

 (saját készítésű paradicsomszósz, gomba, sonka, főtt tojás, hagyma, sajt)       1590 Ft 

 Négy sajtos 

 (saját készítésű paradicsomszósz, 4 féle sajt)         1590 Ft 

 Görögös pizza 

(fokhagymás-tejfölös alap, csirkemell, feta, kaliforniai paprika, lilahagyma, olíva, sajt) 1890 Ft 

 Tonhalas  

(paradicsomszósz, tonhal, lilahagyma, sajt)          1890 Ft 

 Húsimádó  

(saját készítésű paradicsomszósz, bacon, szalámi, sonka, bolognai ragu, sajt)   1990 Ft 

 Magyaros 

 (saját készítésű paradicsomszósz, kolbász, pepperoni, lilahagyma, bacon, sajt)  1890 Ft 

 Marc’o polo  

(fokhagymás-tejfölös-kapros alap, csirkemell, kukorica, bacon)     1890 Ft 

 Tengergyümölcsei  

(saját készítésű paradicsomszósz, sajt, tenger gyümölcsei)     1990 Ft 

 VADON  

(fokhagymás-tejfölös alap, kolbász, bacon, juhtúró, lilahagyma, sajt)    1990 Ft 

 IMRE BÁCSI kedvence 

(saját készítésű paradicsomszósz, sajt, szalámi, bacon, lilahagyma, tükörtojás)  1990 Ft 

 

Desszertek: 

 

 Somlói galuska / Gesztenyepüré/Madártej        690 Ft 

 Palacsinta (2 db: túrós, lekváros, kakaós, nutellás, fahéjas)                      490 Ft 

 Házi almás, meggyes, túrós pite              390 Ft 

 Ischler                        350 Ft 

 Kókuszgolyó            250 Ft  

 Linzer             250 Ft 

 Torta szelet (kínálat szerint)          590 Ft 

 Vadonsüti            590 Ft 

 

 



 

Itallap 

 
 Ásványvizek, üdítők: 

 NaturAqua 0,5 csendes/ enyhe / dús         ---320 Ft 

 NaturAqua Emotion 0,5 mango / szeder      ---370 Ft 

 Cola / Fanta/Cola Zero dobozos 0,33       ---370 Ft 

 Cola 0,5 / Cola Light/ Cola Zero       ---450 Ft 

 Fanta 0,5 narancs           ---450 Ft 

 Kinley 0,5 gyömbér/tonik         ---450 Ft 

 Nestea 0,5 citrom /őszibarack /szilva / fahéjas alma/ bodza   ---450 Ft 

 Zöldtea 0,5 citrom / eper / Free       ---450 Ft 

 Cappy juice 0,33 narancs / alma / barack / multivitamin     ---390 Ft 

 Cappy junior 0,25 alma/ eper/ multivitamin      ---390 Ft 

Házi készítésű üdítők: 

 Limonádé  0,4          ---590 Ft 

 Málnaszörp/ Jaffaszörp  0,4        ---320 Ft 

Kávék: 

 Ristretto           ---320 Ft 

 Espresso           ---320 Ft 

 Hosszú kávé           ---380 Ft 

 Espresso macchiato         ---380 Ft 

 Espresso con panna         ---380 Ft 

 Bécsi kávé           ---460 Ft 

 Cappuccino           ---460 Ft 

 Latte macchiato          ---560 Ft 

 Melange           ---660 Ft 

 Jeges kávé           ---790 Ft 

 +Tej/ tejszínhab/ méz         ---100 Ft 

 

Forró italok: 

 Kakaó            ---460 Ft 

 Forró csokoládé          ---520 Ft 

 Tea            ---460 Ft 

 Tej 0,25 hideg / meleg                                    ---380Ft 

 


