
A számla végösszegéhez 12% szervízdíjat számítunk fel! 
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A számla végösszegéhez 12% szervízdíjat számítunk fel! 
There will be 12% service charge added to the bill!

Mozzarella, málnás paradicsomsaláta, olivamorzsa 
Mozzarella, raspberry-tomato salad, olive crumbs 

Házi krém ízelítőnk
füstös padlizsántatár, medvehagymás kőrözött, 
zsidótojás, primőrökkel

Homemade spread selection
smoked eggplant tartare, cottage cheese spread with bear leek, 
deviled eggs, vegetables

Magyaros ízelítő
békési házi vastagkolbász, érlelt sonka, kecskesajt, kacsatepertő, 
tepertőkrém, házi marinált zöldségek

Hungarian starter plate
homemade ’békési’ saugsage, matured ham, goat cheese, duck greaves, 
greave spread, marinated vegetables

Magyaros haltál 
házilag füstölt pisztráng, lazacpisztráng tatár, vodkás tejfölhab, 
harcsa kolbász, kapros paprika remoulade,

Hungarian fish platter
smoked trout, salmon tartare, sour cream espuma with vodka, 
catfish sausage, dill- paprika remoulade

Libamáj torta
füstölt libamáj mousse, libamáj terrine vaníliával, 
fügés birsalmasajt, szamorodni sorbet 

Goose liver cake
smoked goose liver mousse, goose liver terrine with vanilla, 
fig-quince jelly, szamorodni sorbet

Előétel / Starter

3900 Ft

3600 Ft

3800 Ft

2800 Ft

2900 Ft



A számla végösszegéhez 12% szervízdíjat számítunk fel! 
There will be 12% service charge added to the bill!

Szürkemarha velőscsont parmezánkéregben sütve, 
barnasörös hagyma jam, házilag marinált zöldségek

Marrow bone of gray cattle with parmesan crust, 
onion jam with dark beer, marinated vegetables

Garnéla pil-pil

Prawn pil-pil

Hortobágyi bivalyhúsos rakott palacsinta

Crepes ’Hortobágy’ style

Házi grillkolbász ízelítőnk 
bajor kolbász, köményes marha kolbász, 
klasszikus sertés kolbász, snidlinges burgonyapüré, bajor káposzta

Homemade grill sausage platter
bavarian sausage, fennel beef sausage, classic pork sausage, 
mashed potato with leek, bavarian cabbage

 

Tonkababos szilvaleves, csokoladé raviolival

Tonka bean and plum soup, chocolate ravioli

Vargánya cappuccino, füstölt libamell, szarvasgombás tejhabbal

Porcini mushroom cappuccino, smoked goose breast, truffle-milk foam

Szürkemarha húsleves, grízgaluskával, vele főttekkel, 
tormás marha pofával

Grey cattle broth, semolina dumplings, vegetables, 
beef cheek with horseradish

Leves / Soup

1700 Ft

1700 Ft

1500 Ft

2900 Ft

3500 Ft

3700 Ft

3200 Ft



A számla végösszegéhez 12% szervízdíjat számítunk fel! 
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Bivalygulyás csipetkével

Oxgoulash soup with homemade pasta

Halászlé szíki pontyfilével

Fish soup with carp fillet 

Grillezett kecskesajt, céklás szarvasgombás kevert saláta

Grilled goat cheese, mixed salad with beet and truffle

Tojásos lecsó

Ratatouille with egg
 

Kolbászos, tojásos lecsó

Ratatouille with egg and sausage

Bisztró Burger (200 gr szürkemarha hús)
héjában sült steak burgonyával, lilakáposzta coleslaw

’Bisztró Burger’ (200 gr of grey cattle meat)
skin on steak potatoes, purple cabbage coleslaw
 

Vargányával töltött paprika paradicsomosan, lestyánnal

Porcini mushroom stuffed paprika in tomato sauce, lovage

Cézársaláta csirkével

Caesar salad with chicken

3000 Ft

2400 Ft

2400 Ft

3400 Ft

2200 Ft

3000 Ft

Főétel / Main Courses

1900 Ft

2100 Ft

Cézársaláta garnélával

Caesar salad with prawns

3500 Ft
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Cézársaláta tapolcai füstölt pisztráng filével és fürjtojással

Caesar salad with trout fillet and quail egg

Tapolcai lazac pisztráng filé kárpáti módra, kapros cukkinis köles

Salmon trout filet kárpáti style, dill-courgette millet

Vargányával és libamájjal töltött csirke supreme, articsókás pirított nudli 

Porcini mushroom and goose liver filled chicken supreme, dumpings with artichoke

Paprikáscsirke, tojásos nokedli, savanyított római saláta

Chicken paprikash, egg dumplings, pickled romaine lettuce

Grillezett kacsamell, roston sült májával, hagymástört csicsókával, 
birsalmás káposztás rétes

Grilled duck breast, grilled duck liver, boiled potatoes with onion 
and jerusalem artichoke, quince and cabbage strudel

Sólet, füstölt libamell, pácolt tojás

Cholent with smoked goose breast, pickled egg

Körömpörkölt, dödölle, kovászolt zöldségek

Stew of trotters, dumplings, leavened vegetables 

Lábszárpörkölt, dödölle, kovászolt zöldségek

Sertés bécsi, snidlinges burgonyapüré

Pork schnitzel, mashed potatoes with leak 

3000 Ft

4500 Ft

3200 Ft

4500 Ft

3500 Ft

3500 Ft

4400 Ft

3500 Ft

3500 Ft

Stew of beefshank, dumplings, leavened  vegetables
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Brassói aprópecsenye

Brasov roast

Csülök pékné, héjas burgonya, ropogós hagyma

Knuckle of ham Pékné style, skin on potatoes, crunchy onion 

Konfitált tarja kakastaréjjal, bajor káposzta, hagymástört csicsókával

Confit pork chuck with bacon, bavarian cabbage, 
boiled potatoes with onion and jerusalem artichoke

’Budapest ribeye steak’, libamájjal, zöldborsó püré, konfitált burgonya, 
vargányás lecsó

’Budapest ribeye steak’, with goose liver, green pea pureé, confit potatoes, 
ratatouille with porcini mushroom

Ribeye steak, whiskys zöldbors mártással, grillezett zöldségek, 
parázs burgonya

Ribeye steak, whiskey green pepper sauce, grilled vegetables, steak potatoes

Őzcsülök vadasan, erdei gombás gőzgombóc, velesült zöldségek

Knuckle of deer, steamed dumpling with forest mushrooms, vegetables

Rakott burgonya, tormás céklával

Potato casserole, beet with horseradish

Juhtúrós sztrapacska

Goat cheese csere sheep's cheese

 

7000 Ft

4500 Ft

5500 Ft

2500 Ft

2800 Ft

4000 Ft

4200 Ft

Tészta/ Pasta

3600 Ft



A számla végösszegéhez 12% szervízdíjat számítunk fel! 
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Vegyes csalamáde
Mixed pickled vegetables

Kovászos uborka
Bread pickled cucumber

Paradicsom saláta
Tomato salad

Uborka saláta
Cucumber salad

Túró gombóc, narancsos fehércsokoládé mártással

Curd dumplings, orange-white chocolate sauce

Mákos nudli, szilvavariációval

Poppy seed cake, plum variations 

Somlói galuska Bisztró módra

Hungarian ’Somlói’ sponge cake Bisztró style

Csicsókás tejcsokoládé mousse, birsalma, dió morzsa

Jerusalem artichoke and white chocolate mousse, quince, walnut crumble

Rigó Jancsi cigány meggyel Bisztró módra

Chocolate sponge cake with rich chocolate mousse, sour-cherry

Desszert / Dessert

Savanyúság / Pickles

1500 Ft

1600 Ft

1700 Ft

1700 Ft

1500 Ft

600 Ft

600 Ft

600 Ft

600 Ft

Bajor káposztás nudli, kacsatepertővel

Bavarian cabbage dumplings, druck greaves

2500 Ft



A számla végösszegéhez 12% szervízdíjat számítunk fel! 
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Szentkirályi szénsavmentes ásványvíz 

Szentkirályi szénsavas ásványvíz

Tisztított magnéziumos víz (BWT)

Pepsi Cola 

Pepsi Max 

Schweppes narancs / Schweppes orange 

Schweppes citrus 

Schweppes tonic 

Canada Dry 

Tropicana barack / Tropicana peach 

Tropicana narancslé / Tropicana orange 

Tropicana alma / Tropicana apple 

Tropicana ananász / Tropicana pineapple 

Lipton ice tea barack / Lipton ice tea peach 

Lipton ice tea citrom / Lipton ice tea lemon

Klasszikus limonádé (narancs, citrom) /
 Classic lemonade (orange, lemon) 

Bodzás limonádé / Elderflower lemonade

Szilvás limonádé / Plum lemonade 

Levendulás limonádé / Lavender lemonade 
 

Házi limonádék/ HomeMade Lemonades

Ásványvíz Üdítő / Sparkling water, Soft Drinks

0,75l 

0,75l

0.7 l

0,25l

800 Ft

800 Ft

500 Ft

550 Ft

0,25l 550 Ft

0,25l 550 Ft

0,25l 550 Ft

0,25l 550 Ft

0,25l 550 Ft

0,25l

0,25l

0,25l

0,25l

0,25l

0,25l

600 Ft

600 Ft

600 Ft

600 Ft

600 Ft

600 Ft

0,4l 900 Ft

0,4l 900 Ft

0,4l 900 Ft

0,4l 900 Ft



A számla végösszegéhez 12% szervízdíjat számítunk fel! 
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Soproni csapolt világos sör

Soproni Démon 

Soproni Meggy sör 

Heineken alkoholmentes 

Edelweiss búza sör 

Espresso 

Espresso Macchiato 

Espresso Lungo 

Hosszú kávé 

Americano 

Cappuccino 

Latte Macchiato 

Jeges kávé vanília fagylalttal 

Martini (bianco, extra dry, rosso) 

Aperol Spritz 

Campari Spritz 

Negroni 

Hugo Spritz 

Hungaria Extra Dry Champagne 

 

Csapolt és üveges sörök / Draught and bottled beer

Kávé / Coffee

Aperitif/ Aperitif

0,3l/0,5l 

0,5l

0,5l

0,33l

500 Ft/900 Ft

800 Ft

850 Ft

800Ft

0,5l 1100 Ft

480 Ft

500 Ft

480 Ft

560 Ft

560 Ft

640 Ft

640 Ft

1100 Ft

1950 Ft

1950 Ft

1950 Ft

8cl

1,5dl

900 Ft

1500 Ft

1500 Ft



A számla végösszegéhez 12% szervízdíjat számítunk fel! 
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Árpád Prémium – Birsalma 

Árpád Prémium - Budapest Szilva 

Árpád Prémium – Vadbodza  

Árpád Prémium – Irsai Olivér  

Bestillo – Cigány meggy  

Bestillo – Gönczi barack  

Bestillo – Málna 

Daiquri 

Moijto 

Cosmopolitan 

Sex on the Beach 

Long Island Ice Tea 

Testarossa 

Bellini 

Budapest Mule 
Unicum szilva, gyömbérsör, limelé, uborka  
Unicum plum, ginger beer, lime juice, cucumber

Zwack & Soda
Unicum szilva, citromhéj, narancshéj, cukor szirup, limelé, menta, szóda  
Unicum plum, lemon peel, orange peel, sugar syrup, lime juice, sparkling water

Pálinka/ 4cl

Koktélok/ Coctails

Magyar signature koktélok/ Hungarian signature coctails

1500 Ft

1800 Ft

1700 Ft

1500 Ft

1850 Ft

1850 Ft

4000 Ft

1600 Ft

1800 Ft

1950 Ft

2300 Ft

2500 Ft

1350 Ft

1350 Ft

1800 Ft

2000 Ft



Terrior 
rum, Tokaji aszú 6 puttonyos, Saint Germain, passió gyümölcs püré 
rum, Tokaji aszú 6 puttonyos, Saint Germain, passion fruit pureé

Birs & Ginger 
birs pálinka, Amaretto likőr, Martini bianco, gyömbér, szóda
quince pálinka, Amaretto liquor, ginger, sparkling water

Cigánymeggy 
rum, cigánymeggy pálinka, narancslé 
rum, sour cherry pálinka, orange juice

Barack Spritz 
barack pálinka, sárgabarack lekvár, limelé  
peach pálinka, apricot jam, lime juice

Magyar Opera Gin & Tonic 
citrus, boróka / citrus, juniper

Tanqueray Gin & Tonic 
citrus / citrus

Hendricks Gin & Tonic 
uborka / cucumber

Jameson 

Jack Daniels 

Johnnie Walker Black 12 yrs 

Nikka From the Barrel 

Laphoraig Malt 

Talisker Single Malt 10 yrs 

Hennessy Fine de Cognac 

Hennessy X.O 

Gin & Tonic

Whiskey /4cl

Konyak / Cognac 4cl

1800 Ft

1800 Ft

1600 Ft

1600 Ft

2200 Ft

2200 Ft

2600 Ft

1450 Ft

1700 Ft

1950 Ft

2500 Ft

2400 Ft

2150 Ft

3850 Ft

7300 Ft

A számla végösszegéhez 12% szervízdíjat számítunk fel! 
There will be 12% service charge added to the bill!



A számla végösszegéhez 12% szervízdíjat számítunk fel! 
There will be 12% service charge added to the bill!

Matusalem 10 yrs 

Dictador 12 yrs 

Agárdi barna rum 

Ketel One 

Ciroc 

Beluga 

El Jimador Blanco 

El Jimador Gold 

Unicum 

Unicum szilva 

Jagermaister 

Limoncello 

Sambuca

Bailey’s 

Grand Marnier 

Cointreau 

Rum/ 4cl

Vodka/ 4cl

Tequila/ 4cl

Digestive/ 4cl

Likőrök/ Liquor

1500 Ft

2200 Ft

1900 Ft

1450 Ft

2000 Ft

2300 Ft

1150 Ft

1150 Ft

980 Ft

980 Ft

980 Ft

890 Ft

980 Ft

890 Ft

1500 Ft

1500 Ft



A számla végösszegéhez 12% szervízdíjat számítunk fel! 
There will be 12% service charge added to the bill!

Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy termékeink olyan konyhán / üzemben
készülnek, ahol glutént, földimogyorót, tejet, tejterméket, rákféléket, mustárt,
puhatestűeket (csiga, kagyló, tenger gyümölcsei) tartalmazó anyagokat használhatnak
fel! A jogszabály alapján kötelezően alkalmazandó információkat az élelmiszer allergén
összetevőkre, valamint az élelmiszer összetevőkre vonatkozóan séfünktől vagy
étterem igazgatónktól szóban kérhet!

Dear Guests! Please note that our kitchen products are made with (or may contain)
gluten, peanuts, milk diary products, shellfish, mustard, nuts, sulfur dioxide, eggs, soy
beans, fish, cereals, sesame seeds, celery, lupine, molluscs (snails, clams, seafood).
Based on the law applicable for the food allergen ingredients and for the dish
ingredients you can ask our Chef or our Restaurant Manager.

A számlát nem áll módunkban megbontani!
We are not able to split the bill!
 

mustármag / mustard seeds 

laktóz / lactose 

glutén / gluten 

zellerfélék / types of celery 

tojás / egg 

kagylók és puhatestűek / shellfish and molluscs 

olajos magfélék, fenyőmag / pine nut and other seed types 

szarvasgomba / truffle 

dió és mogyorófélék / chestnut and other nuts 

szója / soy 

 

Allergének /Allergens

Erős / strong

Vegán / vegan




