
ÉTELEINK 
  | OUR FOODS | 

 SÖRKORCSOLYÁK   
| SNACKS| 

Erdélyi kencék 3 ízben pirítóssal   
(Választható: brokkolikrém, sült  

paprikás karfiolkrém,  
padlizsánkrém, körözött,  

tepertőkrém, avokádókrém) 
Transylvanian spread trio with toast   

( You can choose from: broccoli, roasted pepper 
and cauliflower, eggplant, cottage cheese, 

greaves, cream of avocado) 
1890 Ft 

Micstál (4 db.) erdélyi  
pityókás kenyérrel  

Transylvanian skinless sausages ( 4pcs. )  
with  

bread and  mustard 
 1890 Ft 

Ropogós csirkeszárnyak csípősen 2 féle 
mártogatóssal  6/12 db (BBQ, sajt)  

Cripsy chicken wings 6/12 pcs. with your 
choice of dressing (BBQ, cheese) 

 1390 / 1990 Ft 

LEVESEK, SALÁTÁK   
| SOUPS, SALADS| 

 
Gazpacho (hűsítő nyári paradicsomleves) 

Gazpacho soup 
 990 Ft 

Gulyásleves 
“Goulash” soup 

 1390 Ft 
 

Klasszikus cézár saláta csirkével 
Grilled chicken caesar salad 

 1890 Ft 

 FŐÉTELEK   
| MAIN COURSES| 

Grillezett sajt céklasalátával  
Grilled cheese with beet salad 

 2290 Ft 
Fűszeres flekken fokhagymásan 

grillezve, sült szalonnával, hasábbal 
Grilled pork steak with french fries 

2290 Ft 

Müzlis morzsában rántott csirkemell 
csíkok céklás rizottoval és céklás 

majonézzel 
Breaded chicken breast with beet risotto 

and beet mayo 
 2290 Ft 

Bécsi szelet házi burgonyasalátával  
Wiener Schnitzel with homemade  

potato salad 
 2390 Ft 

Mangóval töltött csirkemellfilé 
baconbe tekerve vajon párolt 

bébirépával és citrusos epersalátával 
Bacon wrapped chicken breast filled with 

mango, served with baby carrots and citrus 
strawberry salad 

2590 Ft 

“Sous-vide” oldalas, Csíki mézes sörös 
BBQ mázban coleslaw salátával és 

steakburgonyával 
“Sous-vide” pork ribs with homemade BBQ 
sauce, potato wedges and coleslaw salad 

 2690 Ft 

Hanger steak kakukkfüves zsírban 
konfitált burgonyával és citrusos 

salátával  
Hanger steak served with baby potato and 

citrus strawberry salad 
 3390 Ft 



KÖRETEK, SAVANYÚSÁGOK   
| GARNISHES, PICKLES | 

Steakburgonya / Hasábburgonya  
Potato wedges / French fries 

790 Ft 

Sült édesburgonya  
Sweet potato fries 

 1200 Ft 

Szelet kenyér  
Slice of bread 

 150 Ft 

SZÓSZOK  
| SAUCES| 

BBQ, ketchup, mustár, majonéz, sajtszósz 
BBQ, mustard, mayo, cheese 

 150 Ft 

 BURGEREINK 
| BURGERS| 
Csíkiburger  

180 gr. micshúsból készült pogácsa, házi 
BBQ, lilahagyma, paradicsom, 

csemegeuborka, saláta 
Transylvanian burger  

180 gr. mixed pork and beef patty, home-made 
BBQ safe, onion, tomato, pickles, lettuce 

 1990 Ft 
 

Marhaburger 
180 gr. húspogácsa házi áfonyasörös 

hamburgerszósszal, saláta, paradicsom, 
lilahagyma 
Beefburger  

180 gr. 100% beef patty, homemade blueberry 
beer infused hamburger sauce, onion, lettuce, 

tomato 
1990 Ft 

Pulled pork burger  
150 gr. tépett malachús, jégsaláta, házi 

BBQ és coleslaw saláta  
Pulled pork burger  

150 gr. pulled pork, lettuce, home-made 
BBQ sauce and coleslaw salad  

 1990 Ft 

 
VÁLASZTHATÓ EXTRÁK 

YOU CAN CHOOSE EXTRAS  
 

Bacon / Sajt  
Bacon / Cheese 

150 Ft  
Steakburgonya / Hasábburgonya  

Potato wedges / French fries  
450 Ft 

Sült édesburgonya  
Sweet potato fries  

990 Ft 

DESSZERTEK 
| DESSERTS|

Belga csokis sós karamellás pite 
Belgian chocolate and salted caramel pie 

990 Ft 

Epres sajttortás pite 
Strawberry cheesecake pie 

990 Ft 
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