
                                                                                                                          ורטסיב טשפדוב קדנופ
(הדרא’צ ורטסיב טשפדוב)

וירמ הד

ביסטרובודפשטפונדק
צ'ארדהביסטרו(בודפשט )

מריודה

Első oszlop- előétel:

ראשונותמנות

ונקניקיםהונגרייםממרחים
אנשים2עבור
כבדאווז,עורממרחכמהין,פטריותסלמי

קרמיתגומויהגבינתנקניקים,איכרים,
)7,10(גינהירקותמעושנת,

פורינט9,000

)1,3,7,10(הונגריבאופןטרטרסטייק

פורינט5,200

)1,3,7(הורטובאג'יבשרפלצ'ינטת

פורינט3,900

בגרילביתיתעזיםגבינת
)1,3,7,8(פריכיםפיסטוקיםמקורמלים,שזיפים

פורינט4,900

נפולטנהפיצה
לנ'האפורנו

מרגריטה
דיפיורדי.או.פי,פומודורודיסלסהמרצנוסן

)1,7(בזיליקולאטה,

פורינט3,900

בופאלהמרגריטה
בזיליקו,די.או.פי,פומודורודיסלסהמרצנוסן

)1,7(די.או.פימוצרלהבופאלה

פורינט4,900

קרודופרושוטוקוןמרגריטה
דיפיורדי.או.פי,פומודורודיסלסהמרצנוסן

די.או.פיפרמהדיפרושוטובזיליקו,לאטה,
)1,7(

פורינט6,000

קוטופרושוטוקוןמרגריטה
דיפיורדי.או.פי,פומודורודיסלסהמרצנוסן

)1,7(קוטופרושוטובזיליקו,לאטה,

פורינט5,300

קרודופרושוטוקוןבופאלהביאנקה
די.או.פי,מוצרלהבופאלהלאטה,דיפיור

פרמהדיפרושוטופומודוריני,פרסקה,רוקולה
)1,7(די.או.פי

פורינט6,000

אורטולאנה
דיפיורדי.או.פי,פומודורודיסלסהמרצנוסן

)1,7(גריליהורדורהבזיליקו,לאטה,

פורינט5,500

קפריצ'וזה
דיפיורדי.או.פי,פומודורודיסלסהמרצנוסן

נרה,אוליבהקוטו,פרושוטובזיליקו,לאטה,
)1,7(פונגיקרצ'ופי,

פורינט5,500

אונגרזה
דיפיורדי.או.פי,פומודורודיסלסהמרצנוסן

צ'יפולה,פיקנטה,קמפנ'הדיסלסיצ'הלאטה,
)1,7(פפרוני

פורינט6,000

דיאבולה
דיפיורדי.או.פי,פומודורודיסלסהמרצנוסן

)1,7(פיקנטהסלמהבזיליקו,לאטה,

פורינט4,900

פורמג'יקוואטרו
רומאנופקורינולאטה,דיפיורגורגונזולה,

)1,7(די.או.פי.פדאנוגראנהדי.או.פי,

פורינט4,900

רוסטיקה
דיפיורדי.או.פי,פומודורודיסלסהמרצנוסן

פיקנטהסלמהקוטו,פרושוטובזיליקו,לאטה,
)1,7(

פורינט5,400

)7(בגרילעזיםגבינתעם

פורינט5,900

או

)1,4,6,7(לוהטותבקררצועותעם

פורינט6,000

או

)1,4,6,14(פונזורוטבועםסלמוןעם

פורינט6,500

15%מוסיפיםאנוהחשבוןשלהכולללסכום

פורינט380=1אירושירות!דמישל

עלתודההחשבון,אתלפצלבאפשרותנואין
!ההבנה

גלוטן,המכיליםדגנים,סוגי.1למזון:אלרגנים
בוטנים,.5דגים,.4ביצים,.3סרטנים,סוגי.2
סלרי,.9אגוזים,סוגי.8חלב,.7סויה,פולי.6

גופרית.12שומשום,גרעיני.11חרדל,.10
רכיכות.14תורמוס,.13וסולפיטים,דו-חמצנית
תמנוןדיונון,(צדפות, )

סטאג'וניקוואטרו
דיפיורדי.או.פי,פומודורודיסלסהמרצנוסן

קרצ'ופי,פונגי,קוטו,פרושוטובזיליקו,לאטה,
)1,7(פפרוני

פורינט5,500

Második oszlop- leves:

מרקים

)9(אגדיגולאשמרק

פורינט4,900

באיאידגיםמרק
)1,3,4(אטריותועםשפמנוןפילהעם

פורינט5,900

אווזמרק
בושבושלאווזבשרעםקניידלעך,עםאווזכבד

)1,3,9(

פורינט3,700

וג'ינג'רתפוזיםעםקרמידלעתמרק
)1,6,7,8(פריכיםדלעתגרעיניעם

פורינט3,000

ריזוטוביתיות,פסטות

מרהדיפרוטיאיספגטי
אדומים,שרימפסנורבגי,לובסטרעםספגטי

שחורותוצדפותונוסצדפותדיונונים,
)1,2,3,4,7,9,14(

פורינט7,900

גריליהאלהפולפוקוןאוליואליונרוספגטי
שחורספגטיושום,תפוזיםבמרינדתתמנון

)1,3,7,9,14(וצ'יליעגבניותרוטבמתובל,

פורינט9,900

טרטופוקוןפורצ'יניפונגיאיריזוטו
כמהיןפטריותעםבולטוספטריותריזוטו

ועםברזלפלטתעלשנצלופטריותעםטריות,
)7,9(פרמזןצ'יפס

פורינט6,900

נרוטרטופואפונגיטליאטלה
טריותכמהיןפטריותועםמגוררפרמזןעם

)1,3,7,9(

פורינט6,700

נרוטרטופואפורצ'יניפונגיאירביולי
כמהיןפטריותעםבולטוספטריותרביולי

תרדבייביעליועםפטריותעםטריות,
)1,3,7,9(

פורינט6,700

עיקריותמנות

בגרילצלויסופרםעוף
בתוספתבולטוס,בפטריותאווז,בכבדממולא
)7,9(צלוייםירקות

פורינט7,900

פפריקה)עם(עוףפפריקאשצ'ירקה
)1,3,7(ביציםנוקדליסופלהבתוספת

פורינט7,000

פריכהברווזרגל
רביוליועםודובדבניםאדוםכרובפירהעם

)1,3,7,8(דלעת

פורינט8,500

קלאסיעגלשניצל
ובטטהתפו"אפסיועםאוכמניותריבתעם

)1,3(מטוגנים

פורינט9,900

ברשואיבקרפילהמדליוני
)7(ביסטרו"בודפשט"בנוסח

פורינט11,000

סטרוגנוףבקררצועות
ירוקיםתבליניםעםאורזפחזנייתעם

)1,3,7,9,10(

פורינט12,000

אדוםבייןבקרקדירת
)1,3,7(כבשיםוגבינתסטרפצ'קהפחזנייתעם

פורינט9,000

סטאג'וניקוואטרו
דיפיורדי.או.פי,פומודורודיסלסהמרצנוסן

קרצ'ופי,פונגי,קוטו,פרושוטובזיליקו,לאטה,
)1,7(פפרוני

פורינט5,500

Második oszlop- leves:

מרקים

)9(אגדיגולאשמרק

פורינט4,900

באיאידגיםמרק
)1,3,4(אטריותועםשפמנוןפילהעם

פורינט5,900

אווזמרק
בושבושלאווזבשרעםקניידלעך,עםאווזכבד

)1,3,9(

פורינט3,700

וג'ינג'רתפוזיםעםקרמידלעתמרק
)1,6,7,8(פריכיםדלעתגרעיניעם

פורינט3,000

ריזוטוביתיות,פסטות

מרהדיפרוטיאיספגטי
אדומים,שרימפסנורבגי,לובסטרעםספגטי

שחורותוצדפותונוסצדפותדיונונים,
)1,2,3,4,7,9,14(

פורינט7,900

גריליהאלהפולפוקוןאוליואליונרוספגטי
שחורספגטיושום,תפוזיםבמרינדתתמנון

)1,3,7,9,14(וצ'יליעגבניותרוטבמתובל,

פורינט9,900

טרטופוקוןפורצ'יניפונגיאיריזוטו
כמהיןפטריותעםבולטוספטריותריזוטו

ועםברזלפלטתעלשנצלופטריותעםטריות,
)7,9(פרמזןצ'יפס

פורינט6,900

נרוטרטופואפונגיטליאטלה
טריותכמהיןפטריותועםמגוררפרמזןעם

)1,3,7,9(

פורינט6,700

נרוטרטופואפורצ'יניפונגיאירביולי
כמהיןפטריותעםבולטוספטריותרביולי

תרדבייביעליועםפטריותעםטריות,
)1,3,7,9(

פורינט6,700

עיקריותמנות

בגרילצלויסופרםעוף
בתוספתבולטוס,בפטריותאווז,בכבדממולא
)7,9(צלוייםירקות

פורינט7,900

פפריקה)עם(עוףפפריקאשצ'ירקה
)1,3,7(ביציםנוקדליסופלהבתוספת

פורינט7,000

פריכהברווזרגל
רביוליועםודובדבניםאדוםכרובפירהעם

)1,3,7,8(דלעת

פורינט8,500

קלאסיעגלשניצל
ובטטהתפו"אפסיועםאוכמניותריבתעם

)1,3(מטוגנים

פורינט9,900

ברשואיבקרפילהמדליוני
)7(ביסטרו"בודפשט"בנוסח

פורינט11,000

סטרוגנוףבקררצועות
ירוקיםתבליניםעםאורזפחזנייתעם

)1,3,7,9,10(

פורינט12,000

אדוםבייןבקרקדירת
)1,3,7(כבשיםוגבינתסטרפצ'קהפחזנייתעם

פורינט9,000

קינוחים

)1,3,5,7,8(טירמיסו

פורינט3,500

גלושקהשומלואי
)1,3,5,7,8(ביסטרו"בודפשט"בנוסח

פורינט4,500

)3,5,7,8(ציפוריםחלב

פורינט3,500

פבלובה
)3,7(טרייםפירותעם

פורינט4,500

Harmadik oszlop- grill étel:

בגרילמאכלים

צלויסלמוןפילה
בייביעםשבוריםותפו"אאדומיםשרימפסעם

)2,4,7,9(תרד

פורינט8,900

גרם200רוסיניבסגנוןמיניוןפילה
עםופטריות,אדוםייןברוטבבקרפילהסטייק
תפו"אוריאציותועםכמהיןפטריותאווז,כבד

)1,3,7,9,10(

פורינט15,900

גרם)1,000(מינימוםטי-בוןאומההסטייק
גרם100פורינט/3,990
תוספתלבחורמומלץ

תוספות

- -כולן

פורינט2,500

9(צלוייםירקות )

9(שריעגבניותעםירוקסלט )

7(כמהיןפטריותעםתפו"אפירה )

מטוגנתבטטה

מטוגניםתפו"אפסי

רוזמריןעםאפוייםתפו"א

7(תרדבייביעםשבוריםתפו"א )

1(פנהפיצה )

מטבליםרטבים,

מתובלתאוכמניותריבת
פורינט800

)7(גורגונזולהקרם

פורינט800

קטשופ
פורינט500

)3,10(מיונז

פורינט500

)7(שמנת

פורינט500

חמוצים

- –כולם

פורינט1,500

10(חמוציםמלפפונים )

חמוציוצ'שי

סלטים

קלאסיקיסרסלט

)1,3,4,7(עוףעם

פורינט4,900

או

)1,2,3,4,7(אבוקדוועםאדומיםשרימפסעם

פורינט6,200

ביסטרובודפשטסלט
)5,8,9,10(הדרופירותדלעתרוטבעם

פורינט3,900

קינוחים

)1,3,5,7,8(טירמיסו

פורינט3,500

גלושקהשומלואי
)1,3,5,7,8(ביסטרו"בודפשט"בנוסח

פורינט4,500

)3,5,7,8(ציפוריםחלב

פורינט3,500

פבלובה
)3,7(טרייםפירותעם

פורינט4,500

Harmadik oszlop- grill étel:

בגרילמאכלים

צלויסלמוןפילה
בייביעםשבוריםותפו"אאדומיםשרימפסעם

)2,4,7,9(תרד

פורינט8,900

גרם200רוסיניבסגנוןמיניוןפילה
עםופטריות,אדוםייןברוטבבקרפילהסטייק
תפו"אוריאציותועםכמהיןפטריותאווז,כבד

)1,3,7,9,10(

פורינט15,900

גרם)1,000(מינימוםטי-בוןאומההסטייק
גרם100פורינט/3,990
תוספתלבחורמומלץ

תוספות

- -כולן

פורינט2,500

9(צלוייםירקות )

9(שריעגבניותעםירוקסלט )

7(כמהיןפטריותעםתפו"אפירה )

מטוגנתבטטה

מטוגניםתפו"אפסי

רוזמריןעםאפוייםתפו"א

7(תרדבייביעםשבוריםתפו"א )

1(פנהפיצה )

מטבליםרטבים,

מתובלתאוכמניותריבת
פורינט800

)7(גורגונזולהקרם

פורינט800

קטשופ
פורינט500

)3,10(מיונז

פורינט500

)7(שמנת

פורינט500

חמוצים

- –כולם

פורינט1,500

10(חמוציםמלפפונים )

חמוציוצ'שי

סלטים

קלאסיקיסרסלט

)1,3,4,7(עוףעם

פורינט4,900

או

)1,2,3,4,7(אבוקדוועםאדומיםשרימפסעם

פורינט6,200

ביסטרובודפשטסלט
)5,8,9,10(הדרופירותדלעתרוטבעם

פורינט3,900

ביסטרובודפשטפונדק
צ'ארדהביסטרו(בודפשט )

מריודה

Első oszlop- előétel:

ראשונותמנות

ונקניקיםהונגרייםממרחים
אנשים2עבור
כבדאווז,עורממרחכמהין,פטריותסלמי

קרמיתגומויהגבינתנקניקים,איכרים,
)7,10(גינהירקותמעושנת,

פורינט9,000

)1,3,7,10(הונגריבאופןטרטרסטייק

פורינט5,200

)1,3,7(הורטובאג'יבשרפלצ'ינטת

פורינט3,900

בגרילביתיתעזיםגבינת
)1,3,7,8(פריכיםפיסטוקיםמקורמלים,שזיפים

פורינט4,900

נפולטנהפיצה
לנ'האפורנו

מרגריטה
דיפיורדי.או.פי,פומודורודיסלסהמרצנוסן

)1,7(בזיליקולאטה,

פורינט3,900

בופאלהמרגריטה
בזיליקו,די.או.פי,פומודורודיסלסהמרצנוסן

)1,7(די.או.פימוצרלהבופאלה

פורינט4,900

קרודופרושוטוקוןמרגריטה
דיפיורדי.או.פי,פומודורודיסלסהמרצנוסן

די.או.פיפרמהדיפרושוטובזיליקו,לאטה,
)1,7(

פורינט6,000

קוטופרושוטוקוןמרגריטה
דיפיורדי.או.פי,פומודורודיסלסהמרצנוסן

)1,7(קוטופרושוטובזיליקו,לאטה,

פורינט5,300

קרודופרושוטוקוןבופאלהביאנקה
די.או.פי,מוצרלהבופאלהלאטה,דיפיור

פרמהדיפרושוטופומודוריני,פרסקה,רוקולה
)1,7(די.או.פי

פורינט6,000

אורטולאנה
דיפיורדי.או.פי,פומודורודיסלסהמרצנוסן

)1,7(גריליהורדורהבזיליקו,לאטה,

פורינט5,500

קפריצ'וזה
דיפיורדי.או.פי,פומודורודיסלסהמרצנוסן

נרה,אוליבהקוטו,פרושוטובזיליקו,לאטה,
)1,7(פונגיקרצ'ופי,

פורינט5,500

אונגרזה
דיפיורדי.או.פי,פומודורודיסלסהמרצנוסן

צ'יפולה,פיקנטה,קמפנ'הדיסלסיצ'הלאטה,
)1,7(פפרוני

פורינט6,000

דיאבולה
דיפיורדי.או.פי,פומודורודיסלסהמרצנוסן

)1,7(פיקנטהסלמהבזיליקו,לאטה,

פורינט4,900

פורמג'יקוואטרו
רומאנופקורינולאטה,דיפיורגורגונזולה,

)1,7(די.או.פי.פדאנוגראנהדי.או.פי,

פורינט4,900

רוסטיקה
דיפיורדי.או.פי,פומודורודיסלסהמרצנוסן

פיקנטהסלמהקוטו,פרושוטובזיליקו,לאטה,
)1,7(

פורינט5,400

סטאג'וניקוואטרו
דיפיורדי.או.פי,פומודורודיסלסהמרצנוסן

קרצ'ופי,פונגי,קוטו,פרושוטובזיליקו,לאטה,
)1,7(פפרוני

פורינט5,500

Második oszlop- leves:

מרקים

)9(אגדיגולאשמרק

פורינט4,900

באיאידגיםמרק
)1,3,4(אטריותועםשפמנוןפילהעם

פורינט5,900

אווזמרק
בושבושלאווזבשרעםקניידלעך,עםאווזכבד

)1,3,9(

פורינט3,700

וג'ינג'רתפוזיםעםקרמידלעתמרק
)1,6,7,8(פריכיםדלעתגרעיניעם

פורינט3,000

ריזוטוביתיות,פסטות

מרהדיפרוטיאיספגטי
אדומים,שרימפסנורבגי,לובסטרעםספגטי

שחורותוצדפותונוסצדפותדיונונים,
)1,2,3,4,7,9,14(

פורינט7,900

גריליהאלהפולפוקוןאוליואליונרוספגטי
שחורספגטיושום,תפוזיםבמרינדתתמנון

)1,3,7,9,14(וצ'יליעגבניותרוטבמתובל,

פורינט9,900

טרטופוקוןפורצ'יניפונגיאיריזוטו
כמהיןפטריותעםבולטוספטריותריזוטו

ועםברזלפלטתעלשנצלופטריותעםטריות,
)7,9(פרמזןצ'יפס

פורינט6,900

נרוטרטופואפונגיטליאטלה
טריותכמהיןפטריותועםמגוררפרמזןעם

)1,3,7,9(

פורינט6,700

נרוטרטופואפורצ'יניפונגיאירביולי
כמהיןפטריותעםבולטוספטריותרביולי

תרדבייביעליועםפטריותעםטריות,
)1,3,7,9(

פורינט6,700

עיקריותמנות

בגרילצלויסופרםעוף
בתוספתבולטוס,בפטריותאווז,בכבדממולא
)7,9(צלוייםירקות

פורינט7,900

פפריקה)עם(עוףפפריקאשצ'ירקה
)1,3,7(ביציםנוקדליסופלהבתוספת

פורינט7,000

פריכהברווזרגל
רביוליועםודובדבניםאדוםכרובפירהעם

)1,3,7,8(דלעת

פורינט8,500

קלאסיעגלשניצל
ובטטהתפו"אפסיועםאוכמניותריבתעם

)1,3(מטוגנים

פורינט9,900

ברשואיבקרפילהמדליוני
)7(ביסטרו"בודפשט"בנוסח

פורינט11,000

סטרוגנוףבקררצועות
ירוקיםתבליניםעםאורזפחזנייתעם

)1,3,7,9,10(

פורינט12,000

אדוםבייןבקרקדירת
)1,3,7(כבשיםוגבינתסטרפצ'קהפחזנייתעם

פורינט9,000

קינוחים

)1,3,5,7,8(טירמיסו

פורינט3,500

גלושקהשומלואי
)1,3,5,7,8(ביסטרו"בודפשט"בנוסח

פורינט4,500

)3,5,7,8(ציפוריםחלב

פורינט3,500

פבלובה
)3,7(טרייםפירותעם

פורינט4,500

Harmadik oszlop- grill étel:

בגרילמאכלים

צלויסלמוןפילה
בייביעםשבוריםותפו"אאדומיםשרימפסעם

)2,4,7,9(תרד

פורינט8,900

גרם200רוסיניבסגנוןמיניוןפילה
עםופטריות,אדוםייןברוטבבקרפילהסטייק
תפו"אוריאציותועםכמהיןפטריותאווז,כבד

)1,3,7,9,10(

פורינט15,900

גרם)1,000(מינימוםטי-בוןאומההסטייק
גרם100פורינט/3,990
תוספתלבחורמומלץ

תוספות

- -כולן

פורינט2,500

9(צלוייםירקות )

9(שריעגבניותעםירוקסלט )

7(כמהיןפטריותעםתפו"אפירה )

מטוגנתבטטה

מטוגניםתפו"אפסי

רוזמריןעםאפוייםתפו"א

7(תרדבייביעםשבוריםתפו"א )

1(פנהפיצה )

מטבליםרטבים,

מתובלתאוכמניותריבת
פורינט800

)7(גורגונזולהקרם

פורינט800

קטשופ
פורינט500

)3,10(מיונז

פורינט500

)7(שמנת

פורינט500

חמוצים

- –כולם

פורינט1,500

10(חמוציםמלפפונים )

חמוציוצ'שי

סלטים

קלאסיקיסרסלט

)1,3,4,7(עוףעם

פורינט4,900

או

)1,2,3,4,7(אבוקדוועםאדומיםשרימפסעם

פורינט6,200

ביסטרובודפשטסלט
)5,8,9,10(הדרופירותדלעתרוטבעם

פורינט3,900


