reggeli

főétel

Joghurt 178q friss gyümölccsel, házi granolával

1090

Fűszeres bundában sült brie sajt 1372890

Zabkása 17 kókusztejjel, friss gyümölccsel, mézzel
Rántotta 3 három tojásból

1090

Fogas rántva 13403490

+ tojás

Feltétek
+ szalonna-hagyma
+ gomba
+ sajt 7

790
+150
+590

+ szárított paradicsom
+ sonka
+ kolbász

zöldséges rizzsel, gyümölcskompóttal

köményes, pirított burgonyával, kukoricasalátával

Fish and chips 134702790
harcsafiléből, sült burgonyával, citromos majonézzel

Szárnyasmáj rántva 1302590
burgonyasalátával, ribizlilekvárral

Rántott csirkemellfilé 13702890

Ham & Eggs 3

1390

Bécsi virsli 130

1490

Bundáskenyér 137

1290

házi, füstölt sonkával vagy baconnel
házi burgonyasalátával, főtt tojással, friss tormával, dijoni mustárral
fűszeres tejföllel

Bistro reggeli
13790

Bécsi reggeli
1370

Vitál reggeli
1378q

tea vagy kávé vagy
forró csokoládé,

tea vagy kávé vagy
forró csokoládé,

tea vagy kávé vagy
forró csokoládé,

sült virsli, tojáslepény
szalonnás babbal,
frissen préselt
narancslével 0,1 l

bécsi virsli házi
burgonyasalátával,
főtt tojással, croissant
(vajjal, lekvárral),

3190

frissen préselt
narancslével 0,1 l

joghurt friss
gyümölccsel, házi
granolával,
vajjal kent rozskenyér,
ruccolával, buggyantott
tojással 137

3190

frissen préselt
narancslével 0,1 l

+450

Csirke steak 200 g
Sertés szűzérme 200 g
Fokhagymás flekken 250 g 

1690
690

+ köretek
• friss, kevert saláta • coleslaw • jázmin rizs
• grillzöldség • fűszeres, sült burgonya
+ meleg öntetek
• borsmártás • sajtmártás
+ hideg öntetek
• fokhagymás • BBQ • fűszervaj • ketchup/mustár

590
490

hamburger
Vega burger 1370

2890

Fishburger 13470w

2890

Naked burger (buci nélkül) 1370

2790

zöldséges pogácsa, tükörtojással, coleslaw salátával,
dollár chips-szel, sült hagymakarikákkal

grillezett húspogácsa roppanós salátalevélben, bacon szalonnával,
coleslaw salátával, dollár chips-szel, sült hagymakarikákkal

490
890
1490

Cheese 13703190
grillezett húspogácsa cheddar sajttal, bacon szalonnával,
sült hagymakarikákkal, coleslaw salátával, dollár chips-szel

Gusto burger (dupla) 13704390
dupla hússal, bacon szalonnával, tükörtojással, coleslaw salátával,
dollár chips-szel, pfefferonival, sült hagymakarikákkal

Tonhalsaláta 134902790

CSÍPŐSEN IS KÉRHETŐ! (JALAPEÑO PAPRIKÁVAL) 

Rántott mozzarella-falatok 137902690

pizza

friss, leveles saláta tonhaldarabokkal, olíva- és kapribogyóval,
pfefferonival, tojással, fokhagymás pizzastanglival
friss, kevert saláta vinaigrette-tel, paradicsomos salsával

Rántott csirkecsíkos saláta 140 g 1782690
joghurttal, ananásszal, dióval, pikáns, enyhén csípős öntettel

3590

+490

Pizzastangli 1 fokhagymás olajjal kenve890
Margherita 17 paradicsomszósz, mozzarella sajt1690
Vegetáriánus 1791890
paradicsomszósz, zöldségek, mozzarella sajt

4 sajtos 172190

leves

paradicsomszósz, válogatott kemény és lágy sajtok

Húsleves 139 zöldségekkel, palacsintatésztával890

490
490

+ csirkemell
+ májgombóc

Burgonyakrémleves 1379q1190
aludt tejjel, medvehagyma olajjal

Gulyásleves marhahúsból 1390 kis lábosban1790

tészta

Tojásos nokedli 137 fejes salátával1890
EXTRA
PARMEZÁN
Spaghetti pomodoro 13791890
JELLEGŰ HÁZI,
ÖREG SAJT
Thai csirke 69q2590
roppanós zöldségekkel, rizstésztával

1890

grillezett húspogácsa sült hagymakarikákkal,
bacon szalonnával, coleslaw salátával, dollár chips-szel

Caesar saláta classic 14702190

Tatár beefsteak 150 g 134790q

1690

Street 13702990

könnyű fogás

ropogós salátalevelekkel, croutonnal, caesar öntettel, házi, öreg sajttal
+ buggyantott tojás 3
+ csirkehús (140 g)
+ füstölt lazac 4 (100 g)

steak

ropogós bundában sült halfilé citromos majonézzel,
coleslaw salátával, dollár chips-szel

2790
KENYÉRKOSÁR • VAJ • LEKVÁR • NUTELLA • MÉZ

pankómorzsában, burgonyapürével vagy burgonyasalátával

+450

Spaghetti carbonara 1371890
Gnocchi 1379 csirkével, mozzarellával, paradicsomosan2290
Túrós csusza 137 pörccel
1790

Tonhalas 1472590
paradicsomszósz, tonhal, olívabogyó, pfefferoni, mozzarella sajt

Sonkás 172290
paradicsomszósz, sonka, mozzarella sajt

Szárított sonkás-ruccolás 172790
paradicsomszósz, szárított sonka, mozzarella sajt, ruccola

Szalámis 178

paradicsomszósz, szalámi, mozzarella sajt2290

szendvics

Meleg szendvics • sonkás • sajtos • szalámis
Panini • mozzarellás
• száritott sonkás • csirkehúsos

Toast • sonkás • szalámis • sajtos
Hideg szendvics
• mozzarella-paradicsom
• lazacos
• csirkehúsos
• sonkás

990
1290
890
890

1190
1190
1290
1190

• kolbászos 
• szárított sonkás
• szalámis 
• rántott húsos (frissen sütjük) 

890
1190
890
1190

gyerekmenü

Nem tudom 137802190
rántott csirkemell dollár chips-szel

Nem vagyok éhes 1378790
1 db nutellás-banános palacsinta

Nekem mind1 134702190
rántott hal, sült burgonya, majonéz

Valamit 1379 paradicsomos spaghetti1390
Semmit 137 túrós csusza (sósan vagy édesen) 1290

Ásványvíz Naturaqua 0,25 l / 0,75 l
370 / 790
Ásványvíz Römerquelle 0,33 l 
550
Tonic 0,25 l
590
Gyömbér 0,25 l
590
Sprite 0,25 l
590
Almdudler 0,25 l 
590
Fanta 0,25 l
590
Coca Cola, Light, Zero, Zero citrom 0,25 l
590
Rostos üdítőitalok 0,25 l (narancs, őszibarack, alma, körte, ananász)
590
Fuzetea 0,25 l (citrom, barack)
590
Red Bull 0,25 l (cukormentes is)
990
Burn 0,25 l 
690

rövidital

ÉDESSÉG

hűtőpultunkban paleo, vegán, glutén- és cukormentes
sütemények széles kínálatát találja

Milkshake
890

eper • málna • banán • erdei gyümölcs 3 dl

Palacsinta 13578 2 db

1290

• kakaós • fahéjas • túrós • lekváros • vaníliapudingos • nutellás
• nutellás-banános • karamellás-banános • barackos túrós

690
990

Habos kakaó
Forró csoki (barna vagy fehér) tejszínhabbal

Tea
690
• earl grey • mango tango • organic rooibos • red berry • apple loves mint
• lemongrass & ginger • green sencha • pink grapefruit
• goji berry and pomegranate • peppermint • chamomile

990

Chai latte
• elephant vanille • tiger spice • tortoise green
• orca spice • toucan mango • flamingo vanille

pezsgő

Hungaria Extra Dry 0,2 l
1490
Törley Charmant Doux 0,2 l
1290
Aperol Spritz 
1690
Hugo Spritz 1190

bor
Fehér

CLASSIC

FANCY

KOFFEINMENTES

420,-

490,-

490,-

Ristretto

420,-

Espresso macchiato

450,-

Americano

450,-

Double espresso

840,-

980,-

980,-

Cappuccino

590,-

750,-

690,-

Konyári Rosé
Pfneiszl Bio Rosé Cuvée

Vörös

–
590,–

490,-

–

590,-

590,-

–

980,-

980,-

850,-

790,-

990,-

–

690,–

Rosé

490,-

Cortado

Szirupok
• karamell • csokoládé • vanília • mogyoró • kókusz • mandula • fahéj

házi ital

5203900
5203900
5203900
5203900
7205400

Pfneiszl Kékfrankos – Újra együtt
Günzer Cabernet Sauvignon
Pfneiszl Tango Cuvée

Laktózmentes tejjel is
ALTERNATÍV TEJ: mandula, kókusz 1 dl

0,1 L 0,75 L
5203900
5203900
5203900

Bárdos Irsai Olivér
Pannonhalmi Tricollis
Linzer-Orosz Supernova (félédes)

520,-

Flat white
Espresso tonic

890
890
790
990
790
550

Sárgabarack 2 cl 
Vilmoskörte 2 cl 
Irsai Olivér szőlőpálinka 2 cl 
Feketecseresznye-málna 2 cl 
Besztercei szilvapálinka 2 cl 
El Gusto gyümölcs 2 cl 

Espresso

Caffee latte

420
420
490
490
550
790
420
420

Zwack Unicum 2 cl
Jägermeister 2 cl
Gordon’s Gin 2 cl
Jim Beam 2 cl
Jack Daniels 2 cl
Hennessy 2 cl
Bacardi 2 cl 
Finlandia Vodka 2 cl

1 Csepp Pálinka

forró ital

kávé

üdítő

200

290

Frissen préselt narancslé 0,1 l
390
Smoothie 0,2 l
850
Szőlőlé 0,1 l (• piros • fehér)
390
Házi szörp 0,5 l (bodza • málna • eper • áfonya • gránátalma)
890
Házi limonádé 0,5 l
1290
• barack • grapefruit • levendula • sárgadinnye • zöldalma • lime • mangó
• maracuja • mojito • gyömbér • ananász • kiwi
– egyes fajtákból cukormentes is
Almafröccs 0,3 l / 0,5 l
420 / 590
Szőlőfröccs 0,3 l / 0,5 l
690 / 890
El Gusto friss víz csendes 0,5 l
290
El Gusto friss víz szénsavas 0,5 l
290

sör

450
650
650
650
690
950
650

Soproni csapolt sör 0,3 l
Soproni csapolt sör 0,5 l
Soproni Klasszikus 0,5 l
Heineken 0,33 l
Krusowice (barna) 0,33 l
Edelweiss 0,5 l
Heineken alkoholmentes 0,33 l
ALLERGÉNEK

1 GABONAFÉLÉK 2 RÁKFÉLÉK 3 TOJÁS 4 HAL 5 FÖLDIMOGYORÓ
6 SZÓJABAB 7 TEJ 8 DIÓFÉLÉK 9 ZELLER 0 MUSTÁR
q SZEZÁMMAG w KÉN-DIOXID ÉS AZ SO -BEN KIFEJEZETT
SZULFITOK y CSILLAGFÜRT z PUHATESTŰEK
2
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