
Olasz zöldségleves 352,- Csontleves csigatésztával 352,-
Joghurtos póréhagymaleves sajtos 

krutonnal
352,- Magyaros zöldbableves 352,- Paradicsomleves betűtésztával 352,-

Kalocsai gombaleves 410,- Kaszásleves 410,- Pásztorgulyás 410,- Újházy tyúkhúsleves 410,- Citromos csirkeragu leves 410,-

Narancsos görög gyümölcsleves 488,- Hideg szilvaleves 391,- Narancsos görög gyümölcsleves 488,- Hideg citromleves 391,- Narancsos görög gyümölcsleves 488,-

Roston sült zöldfűszeres csirkemell 694,-
Roston sült currysjoghurtos csirkemell 

steak
694,-

Roston sült sertéstarjaszelet 

kakastaréjjal
806,- Sertésjava erdei gombamártással 710,- Grillezett csirkemell 549,-

Roston sült zöldfűszeres csirkemell, 

hasábburgonya
978,-

Roston sült currysjoghurtos csirkemell 

steak, hasábburgonya
978,-

Roston sült sertéstarjaszelet 

kakastaréjjal, hasábburgonya
1090,-

Sertésjava erdei gombamártással, 

hasábburgonya
994,- Grillezett csirkemell , hasábburgonya 833,-

Roston sült zöldfűszeres csirkemell, tex 

mex steak burgonya
1007,-

Roston sült currysjoghurtos csirkemell 

steak, steak burgonya
1007,-

Roston sült sertéstarjaszelet 

kakastaréjjal, petrezselymes burgonya
991,-

Sertésjava erdei gombamártással, 

hagymásburgonya
895,- Grillezett csirkemell , burgonyapüré 806,-

Roston sült zöldfűszeres csirkemell, 

jázmin rizs
873,-

Roston sült currysjoghurtos csirkemell 

steak, jázmin rizs trió
945,-

Roston sült sertéstarjaszelet 

kakastaréjjal, jázmin rizs
985,-

Sertésjava erdei gombamártással, 

zöldséges barnarizs
961,- Grillezett csirkemell , jázmin rizs 728,-

Roston sült zöldfűszeres csirkemell, 

vajas kukorica bébirépával
951,-

Roston sült currysjoghurtos csirkemell 

steak, vegyes párolt zöldség
951,-

Roston sült sertéstarjaszelet 

kakastaréjjal, royal zöldségkeverék
1063,-

Sertésjava erdei gombamártással, 

párolt zöldség
967,-

Roston sült sertéstarjaszelet 

kakastaréjjal, paleo sült zöldség
1119,-

Grillezett csirkemell , paleo párolt 

zöldség
806,-

Pácolt sertéskaraj rántva 452,-
Csirkemell mandulás bundában 

őszibarackkal
517,- Pulykabécsi citrommal 774,- Májjal töltött csirkemell rántva 565,-

Rántott sertésszűz falatok mustáros 

bbq szósszal
517,-

Pácolt sertéskaraj rántva, 

hasábburgonya
736,-

Csirkemell mandulás bundában 

őszibarackkal, hasábburgonya
801,- Pulykabécsi citrommal, hasábburgonya 1058,-

Májjal töltött csirkemell rántva, 

hasábburgonya
849,-

Rántott sertésszűz falatok mustáros 

bbq szósszal, hasábburgonya
801,-

Pácolt sertéskaraj rántva, tex mex steak 

burgonya
765,-

Csirkemell mandulás bundában 

őszibarackkal, steak burgonya
830,-

Pulykabécsi citrommal, petrezselymes 

burgonya
959,-

Májjal töltött csirkemell rántva, 

hagymásburgonya
750,-

Rántott sertésszűz falatok mustáros 

bbq szósszal, burgonyapüré
774,-

Pácolt sertéskaraj rántva, jázmin rizs 631,-
Csirkemell mandulás bundában 

őszibarackkal, jázmin rizs trió
768,- Pulykabécsi citrommal, jázmin rizs 953,-

Májjal töltött csirkemell rántva, 

zöldséges barnarizs
816,-

Rántott sertésszűz falatok mustáros 

bbq szósszal, jázmin rizs
696,-

Pácolt sertéskaraj rántva, vajas kukorica 

bébirépával
709,-

Csirkemell mandulás bundában 

őszibarackkal, vegyes párolt zöldség
774,-

Pulykabécsi citrommal, royal 

zöldségkeverék
1031,-

Májjal töltött csirkemell rántva, párolt 

zöldség
822,-

Pulykabécsi citrommal, paleo sült 

zöldség
1087,-

Rántott sertésszűz falatok mustáros 

bbq szósszal, paleo párolt zöldség
774,-

Francia csőben sült csirkemell 517,- Csípős mézes csirkemell csíkok 517,- Nyitrai sertésszűz 517,- Tőkehalfilé kapormártással 677,- Sertéskaraj hentes módra 517,-

Francia csőben sült csirkemell, 

hasábburgonya
801,-

Csípős mézes csirkemell csíkok, 

hasábburgonya
801,- Nyitrai sertésszűz, hasábburgonya 801,-

Tőkehalfilé kapormártással, 

hasábburgonya
961,-

Sertéskaraj hentes módra, 

hasábburgonya
801,-

Francia csőben sült csirkemell, tex mex 

steak burgonya
830,-

Csípős mézes csirkemell csíkok, steak 

burgonya
830,-

Nyitrai sertésszűz, petrezselymes 

burgonya
702,-

Tőkehalfilé kapormártással, 

hagymásburgonya
862,-

Sertéskaraj hentes módra, 

burgonyapüré
774,-

Francia csőben sült csirkemell, jázmin 

rizs
696,-

Csípős mézes csirkemell csíkok, jázmin 

rizs trió
768,- Nyitrai sertésszűz, jázmin rizs 696,-

Tőkehalfilé kapormártással, zöldséges 

barnarizs
928,- Sertéskaraj hentes módra, jázmin rizs 696,-

Francia csőben sült csirkemell, vajas 

kukorica bébirépával
774,-

Csípős mézes csirkemell csíkok, vegyes 

párolt zöldség
774,-

Nyitrai sertésszűz, royal 

zöldségkeverék
774,-

Tőkehalfilé kapormártással, párolt 

zöldség
934,-

Nyitrai sertésszűz, paleo sült zöldség 830,-
Sertéskaraj hentes módra, paleo párolt 

zöldség
774,-
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Sült kacsacomb párolt káposztával 1128,-
Pasztrami csirkemell brokkolipürével 

ajvárral
597,-

Csirkemell csíkok burgonyával görög 

uborkasalátával
645,- Marhapörkölt sült zellerrel 645,-

Pulykamellcsíkok zöldfűszeres 

sajtmártásban
565,-

Pulykamellcsíkok zöldfűszeres 

sajtmártásban, jázmin rizs
744,-

TÉSZTÁK, RIZOTTÓK Édes chilis csirke sült tésztával 499,- Tejszínes jércerizottó 528,- Chilis mexikói húsos bab tortillával 1007,- Szardíniai spagetti 499,- Vargányás csirkés kagylótészta 528,-

FŐZELÉK Lencsefőzelék 460,- Tejfölös tökfőzelék 460,- Spenót 460,- Sóskafőzelék főtt burgonyával 460,- Zöldborsófőzelék 460,-

FŐZELÉK FELTÉTTEL Lencsefőzelék, fasírt 676,-
Tejfölös tökfőzelék, sült füstölt 

sertéstarja
737,- Spenót, rántott párizsi 584,-

Sóskafőzelék főtt burgonyával, 

pulykasült
676,- Zöldborsófőzelék, sült csirkemellcsíkok 676,-

FELTÉT Fasírt 266,- Sült füstölt sertéstarja 327,- Rántott párizsi 174,- Pulykasült 266,- Sült csirkemellcsíkok 266,-

Rántott mozzarella tartármártással 577,-
Répás csicseriborsó pogácsa fűszeres 

joghurttal
460,- Rántott camambert áfonyával 538,- Rakott zöldségek sajttal 538,- Crespelle 441,-

Rántott mozzarella tartármártással, 

hasábburgonya
861,-

Répás csicseriborsó pogácsa fűszeres 

joghurttal, hasábburgonya
744,-

Rántott camambert áfonyával, 

hasábburgonya
822,-

Rántott mozzarella tartármártással, tex 

mex steak burgonya
890,-

Répás csicseriborsó pogácsa fűszeres 

joghurttal, steak burgonya
773,-

Rántott camambert áfonyával, 

petrezselymes burgonya
723,-

Rántott mozzarella tartármártással, 

jázmin rizs
756,-

Répás csicseriborsó pogácsa fűszeres 

joghurttal, jázmin rizs trió
711,-

Rántott camambert áfonyával, jázmin 

rizs
717,-

Rántott mozzarella tartármártással, 

vajas kukorica bébirépával
834,-

Répás csicseriborsó pogácsa fűszeres 

joghurttal, vegyes párolt zöldség
717,-

Rántott camambert áfonyával, royal 

zöldségkeverék
795,-

Rántott camambert áfonyával, paleo 

sült zöldség
851,-

Fitt falafel salátával barnarizzsel 746,- Fitt zöldséges curry babbal 521,-
Fitt sült gombafejek vadas mártással 

tésztával
521,- Fitt mediterán árparizottó 541,- Fitt burgonyafasirt céklarizottóval 541,-

Fitt zöldséges curry babbal, jázmin rizs 

trió
772,-

WELLNESS ÉS 

REFORM

VEGETÁRIÁNUS 

ÉTELEK

FITT VEGA



Meggyel töltött burgonyás nudli édes 

morzsával (kicsi)
441,- Gundel palacsinta (kicsi) 441,- Túrógombóc tejföllel (kicsi) 480,- Mákos kiflifelfújt baracklekvárral (kicsi) 441,- Tejberizs (kicsi) 402,-

Meggyel töltött burgonyás nudli édes 

morzsával (nagy)
773,- Túrógombóc tejföllel (nagy) 812,- Mákos kiflifelfújt baracklekvárral (nagy) 773,- Tejberizs (nagy) 694,-

0 Somlói galuska 310,- Házi rétes -meggyes 305,- Gyümölcsrizs 350,- 0

Barackos-túrós lepény 415,- Házi rétes - meggyes-szilvás 305,- Kapros-túrós lepény 415,- 0

Eszterházy szelet 315,- Amerikai sajttorta epres öntettel 385,- Málnás túrótorta mentes 525,- 0 ###### 0 ######

Eszterházy szelet mentes 525,- Amerikai sajtt. epres önt. ment. 525,- Málnás túrótorta 315,- Mascarponés meggyes máktorta 395,- Marcipános csokitorta 315,-

Isler 215,- Tripla csoki  mousse 385,- Milotai mézes diótorta 315,- Habos krémes 315,- 0 ######

Olasz zöldségleves 790,- Csontleves csigatésztával 790,-
Joghurtos póréhagymaleves sajtos 

krutonnal
790,- Magyaros zöldbableves 790,- Paradicsomleves betűtésztával 790,-

rizses pulykamell bácskai módra 790,- csirkepaprikás galuskával 790,- erdélyi marhatokány 790,- brassói aprópecsenye 790,- rakott káposzta 790,-

petrezselymes burgonya 790,-

NAPI AJÁNLAT
Sajtos csirkemellcsíkok kukoricás jázmin 

rizzsel
790,- Rakott penne 790,-

Csevapcsicsa tál görög salátával steak 

burgonyával
790,- Gyros tál 790,-

Szezámos csirkemell őszibarackkal, 

currys rizzsel
790,-

SALÁTA Majonézes zellersaláta (30dkg) 470,-
Friss mix zöldsaláta füstöltsajttal 

(30dkg)
470,- Pikáns árpasaláta (30dkg) 470,- Majonézes tojássaláta(30dkg) 470,- Pestos szicíliai caprese saláta(30dkg) 470,-

Káposztasaláta 175,- Vegyes káposztasaláta 255,- Tejfölös uborkasaláta 285,- Vegyes káposztasaláta 255,- Káposztasaláta 175,-

Kovászos uborka 265,- Uborkasaláta 245,- Csemege uborka 175,- Káposztával töltött almapaprika 215,- Kovászos uborka 265,-

Pozsonyi kifli-diós 385,- Pozsonyi kifli-diós 385,- Pozsonyi kifli-diós 385,- Pozsonyi kifli-diós 385,- Pozsonyi kifli-diós 385,-

Pozsonyi kifli-mákos 285,- Pozsonyi kifli-mákos 285,- Pozsonyi kifli-mákos 285,- Pozsonyi kifli-mákos 285,- Pozsonyi kifli-mákos 285,-

Pozsonyi kifli-meggyes-mákos 285,- Pozsonyi kifli-meggyes-mákos 285,- Pozsonyi kifli-meggyes-mákos 285,- Pozsonyi kifli-meggyes-mákos 285,- Pozsonyi kifli-meggyes-mákos 285,-

VITAMIX 

ITALCSALÁD
0 ###### VitaMix Áfonyás (0,33l) 330,- VitaMix Szilvás-fahéjas (0,33l) 330,- VitaMix Áfonyás (0,33l) 330,- VitaMix Szilvás-fahéjas (0,33l) 330,-

KENYÉR Kenyér szelet 17,- Kenyér szelet 17,- Kenyér szelet 17,- Kenyér szelet 17,- Kenyér szelet 17,-

CUKORMENTES 

ZABSÜTIK
Citromos-mákos zabsüti 209,- Csokis-kókuszos zabsüti 209,- Csokis zabsüti 209,- Mogyorós csokis zabsüti 244,- Csokis banános keksz (60g) 314,-

PALEO SÜTEMÉNY Paleo pozsonyi kifli - diós 385,- Mogyorós csokisgolyó (60g) 335,- Somlóigaluska kehely (150g) 460,- Kókusztekercs (100g) 434,- Paleo pozsonyi kifli - mákos 335,-

DESSZERT

SÜTEMÉNY

MENÜ

SAVANYÚSÁG

POZSONYI KIFLIK

ÉDES TÉSZTA



 

Narancsos görög gyümölcsleves Tejszínnel készült hideg krémleves gyümölcs darabokkal: naranccsal, meggyel, málnával, almával, egzotikus gyümölcskoktéllal.

Pácolt sertéskaraj rántva A sertéskaraj szeletet bazsalikomos mustáros-ketchupba pácolva, zsemlemorzsába panírozva és bő olajba kisütve.

Édes chilis csirke sült tésztával Chili mártással összepirított csirkecomb, bébikukoricával, hüvelyes zöldborsóval és sült tésztával tálalva.

Fitt falafel salátával barnarizzsel
Falafel salátával(paprika,olivabogyó, jégsaláta,kígyóuborka, lilahagyma, petrezselyemzöld, citromlé) zöldséges 

paradicsoszósszal(paradicsom, sárgarépa, padlizsán) barnarizzsel tálalva.

Kaszásleves
Tartalmas leves füstöl tarjából, burgonyával és zöldségekkel gazdagítva. Babérlevéllel és citrommal ízesítjük, tejfölös habarással 

sűrítjük.

Hideg szilvaleves Szilvából készült hideg leves fahéjjal izesített tejfölös habarással.

Csípős mézes csirkemell csíkok Csípős csirkemell csíkok (chilis-szójában pácolva), enyhén fűszeres raguban (méz, gyömbér, osztrigaszósz, zöldborsó). 

Pasztrami csirkemell 

brokkolipürével ajvárral

Pastrami fűszerekkel(gyömbér,citrombors,szerecsendió,koriander, mustármag,petrezselyem) fűszerezett csirkemell roston sütve 

kókusztejjes brokkolipürével és sült paprikakrémmel(ajvár) tálalva.

Tejszínes jércerizottó Zöldborsós, gombás, tejszínes csirkeragu rizzsel összepárolva, reszelt sajttal tálalva.

Répás csicseriborsó pogácsa 

fűszeres joghurttal

Sárgarépás, csicseriborsó pogácsa (sárgarépa, csicseriborsó, tojás, citrom, szezámolaj, szezámmag, vöröshagyma, köménymag, 

zsemlemorzsa) tzaitzikivel és árparizottóval (hántolt árpa, paradicsom, vöröshagyma, babér, só, bors) tálalva.

Fitt zöldséges curry babbal Paradicsomos, burgonyás, zöldborsos currys egytálétel(köménnyel, korianderrel, fokhagymával,gyömbér) fűszerezve.

Gundel palacsinta Narancsos, fahéjas főzött dió töltelékkel töltött palacsinta rumos csokiszósszal tálalva.

Pásztorgulyás Tartalmas gulyásleves burgonyával és zöldséggel, tarhonya betéttel.

Narancsos görög gyümölcsleves Tejszínnel készült hideg krémleves gyümölcs darabokkal: naranccsal, meggyel, málnával, almával, egzotikus gyümölcskoktéllal.

Nyitrai sertésszűz Sertésszűz reszelt burgonyás tojásos maszában, bő olajban sütve. Tejföllel tálalva.

Csirkemell csíkok burgonyával 

görög uborkasalátával
Fűszeres csirkemell csíkok roston sütve, túrós uborkasalátával és sült burgonyával.

Fitt sült gombafejek vadas 

mártással tésztával
Sült gomba gluténmentes tésztával, tejföl mentes vadasmártással tálalva.

Royal zöldségkeverék Sárgarépa korongból, brokkoli és karfiolból készült párolt zöldség.

Újházy tyúkhúsleves Tyúkhúsleves gombával, zöldborsóval, cérnametélttel, sárgarépával és csirkehússal.

Májjal töltött csirkemell rántva Hagymás, fűszeres (majoranna, bors) zsemlés csirkemájjal töltött csirkemell rántva.

Tőkehalfilé kapormártással Sült tőkelfilé kapormártással(tejszín, kapor,póré, citrom,tojás, margarin) és lime-val tálalva.

Szardíniai spagetti A zöldfűszeres, paradicsomos darált húst olíva olajon sült padlizsánnal és friss paradicsommal ízesítjük. Reszelt sajttal tálaljuk.

Rakott zöldségek sajttal Cukkini, paradicsom, burgonya, tojás, padlizsán rétegezve mozzarella sajttal besütve.

Fitt mediterán árparizottó
Hántolt árparizottó zöldségekkel(kaliforniai paprika, cukkini, vöröshagyma, paradicsom) olivaolaj,citromlé,só, bors, bazsalikommal 

fűszerezve!!

Citromos csirkeragu leves Citromos, zöldséges tejszínes pikáns csirke leves friss petrezselyemmel.

Narancsos görög gyümölcsleves Tejszínnel készült hideg krémleves gyümölcs darabokkal: naranccsal, meggyel, málnával, almával, egzotikus gyümölcskoktéllal.

Sertéskaraj hentes módra Sült tkaraj szeletek, füstölt szalonnás, csemegeuborkás, sonkás raguval tálalva.

Vargányás csirkés kagylótészta Kagylótészta, csirkével, gombával, paradicsommal és sajttal csőben sütve.

Crespelle Túrós mascarponés spenóttaL, cukkinivell töltött palacsinta, paradicsomos parmezános tejmártással reszelt sajttal csöben sütve.
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