
Sörök, CiderekSörök, CiderekSörök, Ciderek
400Ft400Ft
320Ft320Ft
400Ft400Ft
360Ft360Ft
360Ft360Ft
360Ft360Ft
360Ft360Ft
360Ft360Ft
350Ft350Ft
330Ft330Ft
360Ft360Ft
310Ft310Ft
350Ft350Ft
380Ft380Ft
350Ft350Ft
390Ft390Ft
350Ft350Ft
330Ft330Ft
250Ft250Ft
400Ft400Ft
400Ft400Ft
450Ft450Ft

400Ft
320Ft
400Ft
360Ft
360Ft
360Ft
360Ft
360Ft
350Ft
330Ft
360Ft
310Ft
350Ft
380Ft
350Ft
390Ft
350Ft
330Ft
250Ft
400Ft
400Ft
450Ft

Heineken 0,5LHeineken 0,5L
Heineken 0,33LHeineken 0,33L
Heineken Alkoholmentes 0,33LHeineken Alkoholmentes 0,33L
Gösser 0,5LGösser 0,5L
Gösser 0,33LGösser 0,33L
Gösser Citrom 0,33LGösser Citrom 0,33L
Gösser Citrom 0,33LGösser Citrom 0,33L
Gösser alk. ment. Citrom 0,33LGösser alk. ment. Citrom 0,33L
Stella Artois 0,5LStella Artois 0,5L
Borsodi 0,5LBorsodi 0,5L
Borsodi Mester 0,5LBorsodi Mester 0,5L
Szalon 0,5LSzalon 0,5L
Staropramen 0,5LStaropramen 0,5L
Staropramen Búza 0,5LStaropramen Búza 0,5L
Soproni 0,5LSoproni 0,5L
Soproni IPA 0,5LSoproni IPA 0,5L
Soproni Démon 0,5LSoproni Démon 0,5L
Soproni Korsó 0,5LSoproni Korsó 0,5L
Soproni Pohár 0,3LSoproni Pohár 0,3L
Krusovice 0,5LKrusovice 0,5L
Krusovice Barna 0,5LKrusovice Barna 0,5L
Somersby 0,33LSomersby 0,33L
(Alma, körte, szeder)(Alma, körte, szeder)

Heineken 0,5L
Heineken 0,33L
Heineken Alkoholmentes 0,33L
Gösser 0,5L
Gösser 0,33L
Gösser Citrom 0,33L
Gösser Citrom 0,33L
Gösser alk. ment. Citrom 0,33L
Stella Artois 0,5L
Borsodi 0,5L
Borsodi Mester 0,5L
Szalon 0,5L
Staropramen 0,5L
Staropramen Búza 0,5L
Soproni 0,5L
Soproni IPA 0,5L
Soproni Démon 0,5L
Soproni Korsó 0,5L
Soproni Pohár 0,3L
Krusovice 0,5L
Krusovice Barna 0,5L
Somersby 0,33L
(Alma, körte, szeder)

Borok, PezsgőkBorok, PezsgőkBorok, Pezsgők
Törley Pezsgők 0,75LTörley Pezsgők 0,75L
(Charmant, Gála, Talisman)(Charmant, Gála, Talisman)
Dankó 0,7L (Vörös, Rosé)Dankó 0,7L (Vörös, Rosé)
Ferger-Módos, CuvéeFerger-Módos, Cuvée

Törley Pezsgők 0,75L
(Charmant, Gála, Talisman)
Dankó 0,7L (Vörös, Rosé)
Ferger-Módos, Cuvée

1880Ft1880Ft

850Ft850Ft
180Ft/dl180Ft/dl

1880Ft

850Ft
180Ft/dl

Rövid italokRövid italokRövid italok
Beefeater GinBeefeater Gin
Tequila Gold, SilverTequila Gold, Silver
St. HubertusSt. Hubertus
St. Hubertus ErdeiSt. Hubertus Erdei
Portorico RumPortorico Rum
Fütyülős pálinkákFütyülős pálinkák

Beefeater Gin
Tequila Gold, Silver
St. Hubertus
St. Hubertus Erdei
Portorico Rum
Fütyülős pálinkák

3cl3cl
480Ft480Ft
500Ft500Ft
300Ft300Ft
300Ft300Ft
500Ft500Ft
400Ft400Ft

3cl
480Ft
500Ft
300Ft
300Ft
500Ft
400Ft

5cl5cl
800Ft800Ft
840Ft840Ft
500Ft500Ft
500Ft500Ft
840Ft840Ft
670Ft670Ft

5cl
800Ft
840Ft
500Ft
500Ft
840Ft
670Ft

BacardiBacardi
MetaxaMetaxa
BallentinesBallentines
JägermeisterJägermeister
Finlandia VodkaFinlandia Vodka
Kalinka VodkaKalinka Vodka
Royal VodkaRoyal Vodka
Unicum, Unicum szilvaUnicum, Unicum szilva
Jim BeamJim Beam
Jack Daniel’sJack Daniel’s
Absinth BlackAbsinth Black
Házi ágyas pálinkaHázi ágyas pálinka
(szilva, körte, barack)(szilva, körte, barack)

Bacardi
Metaxa
Ballentines
Jägermeister
Finlandia Vodka
Kalinka Vodka
Royal Vodka
Unicum, Unicum szilva
Jim Beam
Jack Daniel’s
Absinth Black
Házi ágyas pálinka
(szilva, körte, barack)

2cl2cl
300Ft300Ft
450Ft450Ft
450Ft450Ft
300Ft300Ft
300Ft300Ft
300Ft300Ft
300Ft300Ft
300Ft300Ft
300Ft300Ft
400Ft400Ft
500Ft500Ft
300Ft300Ft

2cl
300Ft
450Ft
450Ft
300Ft
300Ft
300Ft
300Ft
300Ft
300Ft
400Ft
500Ft
300Ft

4cl4cl
600Ft600Ft
900Ft900Ft
900Ft900Ft
600Ft600Ft
600Ft600Ft
600Ft600Ft
600Ft600Ft
600Ft600Ft
600Ft600Ft
800Ft800Ft

1000Ft1000Ft
600Ft600Ft

4cl
600Ft
900Ft
900Ft
600Ft
600Ft
600Ft
600Ft
600Ft
600Ft
800Ft

1000Ft
600Ft

VermutokVermutokVermutok
Garrone CherryGarrone Cherry
Martini több ízbenMartini több ízben
CampariCampari

Garrone Cherry
Martini több ízben
Campari

5cl5cl
350Ft350Ft
350Ft350Ft
350Ft350Ft

5cl
350Ft
350Ft
350Ft

10cl10cl
700Ft700Ft
700Ft700Ft
700Ft700Ft

10cl
700Ft
700Ft
700Ft

ÜdítőkÜdítőkÜdítők
390Ft390Ft

320Ft320Ft

340Ft340Ft

260Ft260Ft
320Ft320Ft
320Ft320Ft
750Ft750Ft
540Ft540Ft

1000Ft1000Ft

390Ft

320Ft

340Ft

260Ft
320Ft
320Ft
750Ft
540Ft

1000Ft

Üdítők 0,5LÜdítők 0,5L
(Coca-Cola, Fanta, Sprite, Tonic, (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Tonic, 
Gyömbér, Nestea)Gyömbér, Nestea)
Üdítők 0,25LÜdítők 0,25L
(Coca-Cola, Pepsi)(Coca-Cola, Pepsi)
Cappy rostos levekCappy rostos levek
(Alma, Őszibarack, Multi, Körte, (Alma, Őszibarack, Multi, Körte, 
Meggy, Eper, Narancs, Ananász)Meggy, Eper, Narancs, Ananász)
Naturaqua ásványvíz 0,5LNaturaqua ásványvíz 0,5L
Hell 0,25LHell 0,25L
Bomba 0,25LBomba 0,25L
Red Bull 0,25LRed Bull 0,25L
Limonádé 3DLLimonádé 3DL
Limonádé 1LLimonádé 1L

Üdítők 0,5L
(Coca-Cola, Fanta, Sprite, Tonic, 
Gyömbér, Nestea)
Üdítők 0,25L
(Coca-Cola, Pepsi)
Cappy rostos levek
(Alma, Őszibarack, Multi, Körte, 
Meggy, Eper, Narancs, Ananász)
Naturaqua ásványvíz 0,5L
Hell 0,25L
Bomba 0,25L
Red Bull 0,25L
Limonádé 3DL
Limonádé 1L

Forró italokForró italokForró italok
250Ft250Ft
300Ft300Ft
400Ft400Ft
700Ft700Ft
800Ft800Ft
450Ft450Ft
250Ft250Ft
400Ft400Ft
500Ft500Ft

250Ft
300Ft
400Ft
700Ft
800Ft
450Ft
250Ft
400Ft
500Ft

Presszó kávéPresszó kávé
Hosszú kávéHosszú kávé
CappuccinoCappuccino
Latte MacchiatoLatte Macchiato
MelangeMelange
Tejes kávéTejes kávé
TeaTea
Forró csokiForró csoki
Mogyorós forró csokiMogyorós forró csoki

Presszó kávé
Hosszú kávé
Cappuccino
Latte Macchiato
Melange
Tejes kávé
Tea
Forró csoki
Mogyorós forró csoki

SörkorcsolyákSörkorcsolyákSörkorcsolyák
500Ft500Ft
500Ft500Ft
500Ft500Ft
550Ft550Ft
660Ft660Ft

500Ft
500Ft
500Ft
550Ft
660Ft

NapraforgómagNapraforgómag
CsemegeCsemege
MexicornMexicorn
MogyiMogyi
Fokhagymás rágcsa nagy ivóknakFokhagymás rágcsa nagy ivóknak
ajánljuk mellé mártogatós szószainkat!ajánljuk mellé mártogatós szószainkat!

Napraforgómag
Csemege
Mexicorn
Mogyi
Fokhagymás rágcsa nagy ivóknak
ajánljuk mellé mártogatós szószainkat!

Pénteken és szombaton 30Ft szervízdíjatPénteken és szombaton 30Ft szervízdíjat
számolunk fel.számolunk fel.
Pénteken és szombaton 30Ft szervízdíjat
számolunk fel.

ItallapItallapItallap



ÉtlapÉtlapÉtlap
HúslevesHúsleves
Tárkonyos csirkeragu levesTárkonyos csirkeragu leves
Magyaros gombalevesMagyaros gombaleves
BabgulyásBabgulyás
GulyáslevesGulyásleves
Májgombóc levesMájgombóc leves
Halászlé tésztávalHalászlé tésztával
Halászlé halszelettel, két szelet kenyérrelHalászlé halszelettel, két szelet kenyérrel
Málnakrém leves tejszínhab labdávalMálnakrém leves tejszínhab labdával
BarackkrémlevesBarackkrémleves

Húsleves
Tárkonyos csirkeragu leves
Magyaros gombaleves
Babgulyás
Gulyásleves
Májgombóc leves
Halászlé tésztával
Halászlé halszelettel, két szelet kenyérrel
Málnakrém leves tejszínhab labdával
Barackkrémleves

800Ft800Ft
940Ft940Ft
800Ft800Ft

1040Ft1040Ft
1040Ft1040Ft
800Ft800Ft

1130Ft1130Ft
1430Ft1430Ft
900Ft900Ft
800Ft800Ft

800Ft
940Ft
800Ft

1040Ft
1040Ft
800Ft

1130Ft
1430Ft
900Ft
800Ft

LevesekLevesekLevesek

Vegetáriánus ételekVegetáriánus ételek
Ételeink ára a köretet is tartalmazza, amely szabadon választható tartármártással.Ételeink ára a köretet is tartalmazza, amely szabadon választható tartármártással.

Vegetáriánus ételek
Ételeink ára a köretet is tartalmazza, amely szabadon választható tartármártással.

Rántott gombafejek feta sajttal töltveRántott gombafejek feta sajttal töltve
körettel, tartármártássalkörettel, tartármártással
Rántott sajtRántott sajt
körettel, tartármártássalkörettel, tartármártással
Rántott camambert sajtRántott camambert sajt
körettel, áfonya lekvárralkörettel, áfonya lekvárral
Rántott hagymakarikákRántott hagymakarikák
körettel, választható öntettelkörettel, választható öntettel

Rántott gombafejek feta sajttal töltve
körettel, tartármártással
Rántott sajt
körettel, tartármártással
Rántott camambert sajt
körettel, áfonya lekvárral
Rántott hagymakarikák
körettel, választható öntettel

2050Ft2050Ft

2050Ft2050Ft

2190Ft2190Ft

1750Ft1750Ft

2050Ft

2050Ft

2190Ft

1750Ft



Bolognai spagettiBolognai spagetti
Kapros-tejszínes-csirkés penneKapros-tejszínes-csirkés penne
Csirkés kétsajtos penneCsirkés kétsajtos penne
Tejszín, csirkemell, füstölt sajt, trappista sajtTejszín, csirkemell, füstölt sajt, trappista sajt
Penne polo e spinacciPenne polo e spinacci
Tejszín, spenót, fokhagyma, csirke kockaTejszín, spenót, fokhagyma, csirke kocka
Spagetti arrabiataSpagetti arrabiata
Paradicsom szósz, fokhagyma, csípősParadicsom szósz, fokhagyma, csípős
Bolognai lasagneBolognai lasagne
Négysajtos gnocchiNégysajtos gnocchi
Füstölt sajt, trappista sajt, feta sajt, parmezán sajtFüstölt sajt, trappista sajt, feta sajt, parmezán sajt
Gnocchi park módraGnocchi park módra
Tejföl, füstölt csülök, juhtúró, reszelt trapista forgács, Tejföl, füstölt csülök, juhtúró, reszelt trapista forgács, 
kemencében sütvekemencében sütve

Bolognai spagetti
Kapros-tejszínes-csirkés penne
Csirkés kétsajtos penne
Tejszín, csirkemell, füstölt sajt, trappista sajt
Penne polo e spinacci
Tejszín, spenót, fokhagyma, csirke kocka
Spagetti arrabiata
Paradicsom szósz, fokhagyma, csípős
Bolognai lasagne
Négysajtos gnocchi
Füstölt sajt, trappista sajt, feta sajt, parmezán sajt
Gnocchi park módra
Tejföl, füstölt csülök, juhtúró, reszelt trapista forgács, 
kemencében sütve

1640Ft1640Ft
2140Ft2140Ft
2240Ft2240Ft

2050Ft2050Ft

1790Ft1790Ft

2190Ft2190Ft
1790Ft1790Ft

2290Ft2290Ft

1640Ft
2140Ft
2240Ft

2050Ft

1790Ft

2190Ft
1790Ft

2290Ft

TésztákTésztákTészták

2240Ft2240Ft
2340Ft2340Ft
2240Ft2240Ft
2290Ft2290Ft
950Ft950Ft

2240Ft
2340Ft
2240Ft
2290Ft
950Ft

Készételek körettelKészételek körettelKészételek körettel
Sertéspörkölt galuskávalSertéspörkölt galuskával
Vörösboros marhapörkölt galuskávalVörösboros marhapörkölt galuskával
Pacalpörkölt sós burgonyávalPacalpörkölt sós burgonyával
Gombás-csülkös pacalpörkölt sós burgonyávalGombás-csülkös pacalpörkölt sós burgonyával
Kocsonya (szezonális, december 1-től március 1-ig.)Kocsonya (szezonális, december 1-től március 1-ig.)

Sertéspörkölt galuskával
Vörösboros marhapörkölt galuskával
Pacalpörkölt sós burgonyával
Gombás-csülkös pacalpörkölt sós burgonyával
Kocsonya (szezonális, december 1-től március 1-ig.)

Szárnyas húsételekSzárnyas húsételek
ételeink ára egy szabadon választható köretet tartalmazételeink ára egy szabadon választható köretet tartalmaz

Szárnyas húsételek
ételeink ára egy szabadon választható köretet tartalmaz

2320Ft2320Ft
2520Ft2520Ft
2320Ft2320Ft
1170Ft1170Ft
2220Ft2220Ft
2350Ft2350Ft
2340Ft2340Ft
2320Ft2320Ft

2590Ft2590Ft
2450Ft2450Ft

2720Ft2720Ft
2890Ft2890Ft
2450Ft2450Ft
2450Ft2450Ft
2650Ft2650Ft
2650Ft2650Ft
2650Ft2650Ft
2650Ft2650Ft

1950Ft1950Ft
2650Ft2650Ft
2650Ft2650Ft

2550Ft2550Ft

2650Ft2650Ft
2450Ft2450Ft

2320Ft
2520Ft
2320Ft
1170Ft
2220Ft
2350Ft
2340Ft
2320Ft

2590Ft
2450Ft

2720Ft
2890Ft
2450Ft
2450Ft
2650Ft
2650Ft
2650Ft
2650Ft

1950Ft
2650Ft
2650Ft

2550Ft

2650Ft
2450Ft

Roston csirkemell Roston csirkemell 
Vaslapon sült csirkemellVaslapon sült csirkemell
Hawaii csirke roston csirkemell, sonka, ananász, sajtHawaii csirke roston csirkemell, sonka, ananász, sajt
Gyros pitában gyros hús, friss zöldségek, öntetGyros pitában gyros hús, friss zöldségek, öntet
Gyros tál gyros hús, friss zöldségek, öntet, hasábburgonyaGyros tál gyros hús, friss zöldségek, öntet, hasábburgonya
Rántott csirkemellRántott csirkemell
Párizsi csirkemellPárizsi csirkemell
Nápolyi csirkemellNápolyi csirkemell
Roston csirkemell, bazsalikom, paradicsom karika, sajtRoston csirkemell, bazsalikom, paradicsom karika, sajt
Feta sajttal és oliva bogyóval töltött csirkemell rántvaFeta sajttal és oliva bogyóval töltött csirkemell rántva
Parázsló csirkemell csíkok burgonyakrokettelParázsló csirkemell csíkok burgonyakrokettel
Natúr csirkemell csíkok, édes-csípős szósszalNatúr csirkemell csíkok, édes-csípős szósszal

Szezámmagos csirkecsíkok ördögmártássalSzezámmagos csirkecsíkok ördögmártással
Füstölt sajttal töltött csirkemell baconbe göngyölve Füstölt sajttal töltött csirkemell baconbe göngyölve 
Sült csirkecomb hagymás tört burgonyával, párolt káposztávalSült csirkecomb hagymás tört burgonyával, párolt káposztával

Rántott csirkecomb  két alsó, két felső comb Rántott csirkecomb  két alsó, két felső comb 
Juhtúróval-kaporral töltött csirkemell Juhtúróval-kaporral töltött csirkemell 
Olaszos kemencés csirke tejszínes csirke parmezán sajttalOlaszos kemencés csirke tejszínes csirke parmezán sajttal
Rántott csirkemáj lyoni hagymávalRántott csirkemáj lyoni hagymával
Barackos kemencés csirkeBarackos kemencés csirke
Natúr csirkemell, barack sajt összesütveNatúr csirkemell, barack sajt összesütve
Hortobágyi húsos palacsinta (2db)Hortobágyi húsos palacsinta (2db)
Hagymás-májas csirketekercs baconbe göngyölveHagymás-májas csirketekercs baconbe göngyölve
Tanyasi rántott szeletTanyasi rántott szelet
2db rántott csirkemell, szalonnás-tejszínes gombaraguval 2db rántott csirkemell, szalonnás-tejszínes gombaraguval 
megkenve, sajttal, kemencében sütvemegkenve, sajttal, kemencében sütve
Fokhagymás-tejfölös BBQ-s rántott szeletFokhagymás-tejfölös BBQ-s rántott szelet
sajttal szórva, kemencében sütvesajttal szórva, kemencében sütve
BSS csirketekercs baconnel, sonkával, sajttal töltveBSS csirketekercs baconnel, sonkával, sajttal töltve
Natúr csirkemell meggymártással, burgonyakrokettelNatúr csirkemell meggymártással, burgonyakrokettel

Roston csirkemell 
Vaslapon sült csirkemell
Hawaii csirke roston csirkemell, sonka, ananász, sajt
Gyros pitában gyros hús, friss zöldségek, öntet
Gyros tál gyros hús, friss zöldségek, öntet, hasábburgonya
Rántott csirkemell
Párizsi csirkemell
Nápolyi csirkemell
Roston csirkemell, bazsalikom, paradicsom karika, sajt
Feta sajttal és oliva bogyóval töltött csirkemell rántva
Parázsló csirkemell csíkok burgonyakrokettel
Natúr csirkemell csíkok, édes-csípős szósszal

Szezámmagos csirkecsíkok ördögmártással
Füstölt sajttal töltött csirkemell baconbe göngyölve 
Sült csirkecomb hagymás tört burgonyával, párolt káposztával

Rántott csirkecomb  két alsó, két felső comb 
Juhtúróval-kaporral töltött csirkemell 
Olaszos kemencés csirke tejszínes csirke parmezán sajttal
Rántott csirkemáj lyoni hagymával
Barackos kemencés csirke
Natúr csirkemell, barack sajt összesütve
Hortobágyi húsos palacsinta (2db)
Hagymás-májas csirketekercs baconbe göngyölve
Tanyasi rántott szelet
2db rántott csirkemell, szalonnás-tejszínes gombaraguval 
megkenve, sajttal, kemencében sütve
Fokhagymás-tejfölös BBQ-s rántott szelet
sajttal szórva, kemencében sütve
BSS csirketekercs baconnel, sonkával, sajttal töltve
Natúr csirkemell meggymártással, burgonyakrokettel



HalételekHalételek
körettelkörettel

Halételek
körettel

2300Ft2300Ft

2900Ft2900Ft

3340Ft3340Ft

3340Ft3340Ft

3700Ft3700Ft

2300Ft

2900Ft

3340Ft

3340Ft

3700Ft

Rántott pontypatkó Rántott pontypatkó 
Hasábburgonyával, tartármártássalHasábburgonyával, tartármártással
Paprikás lisztben sült hekk törzs Paprikás lisztben sült hekk törzs 
HasábburgonyávalHasábburgonyával
Mustáros-fokhagymás sült pisztrángMustáros-fokhagymás sült pisztráng
Steak burgonyávalSteak burgonyával
Fokhagymás pisztrángsültFokhagymás pisztrángsült
GrillzöldségekkelGrillzöldségekkel
Lazac steakLazac steak
Steak burgonyával, kapros tejszínes rákraguvalSteak burgonyával, kapros tejszínes rákraguval

Rántott pontypatkó 
Hasábburgonyával, tartármártással
Paprikás lisztben sült hekk törzs 
Hasábburgonyával
Mustáros-fokhagymás sült pisztráng
Steak burgonyával
Fokhagymás pisztrángsült
Grillzöldségekkel
Lazac steak
Steak burgonyával, kapros tejszínes rákraguval

Gyerek menükGyerek menük
körettelkörettel

Gyerek menük
körettel

Bundás mackóBundás mackó
két darab, hasábburgonyávalkét darab, hasábburgonyával
Dínó figurákDínó figurák
három darab, hasábburgonyávalhárom darab, hasábburgonyával

Bundás mackó
két darab, hasábburgonyával
Dínó figurák
három darab, hasábburgonyával

1140Ft1140Ft

990Ft990Ft

1140Ft

990Ft

Sertés húsételekSertés húsételek
ételeink ára egy szabadon választható köretet tartalmazételeink ára egy szabadon választható köretet tartalmaz

Sertés húsételek
ételeink ára egy szabadon választható köretet tartalmaz

2830Ft2830Ft

2830Ft2830Ft
2590Ft2590Ft
2590Ft2590Ft
2590Ft2590Ft
2590Ft2590Ft
2590Ft2590Ft
2590Ft2590Ft
2340Ft2340Ft
2720Ft2720Ft
2670Ft2670Ft

2710Ft2710Ft

2670Ft2670Ft

2710Ft2710Ft

2770Ft2770Ft
2610Ft2610Ft

2750Ft2750Ft
2750Ft2750Ft

2810Ft2810Ft

2650Ft2650Ft

2830Ft

2830Ft
2590Ft
2590Ft
2590Ft
2590Ft
2590Ft
2590Ft
2340Ft
2720Ft
2670Ft

2710Ft

2670Ft

2710Ft

2770Ft
2610Ft

2750Ft
2750Ft

2810Ft

2650Ft

Parasztos sertéstekercsParasztos sertéstekercs
karaj kolbásszal, hagymával és sajttal töltvekaraj kolbásszal, hagymával és sajttal töltve
Sertésszelet vadasmártással házi galuskávalSertésszelet vadasmártással házi galuskával
Óvári sertésszelet  roston sertés karaj, gomba, sonka, sajtÓvári sertésszelet  roston sertés karaj, gomba, sonka, sajt
Holstein-szelet két szelet sertés karaj, két tükörtojásHolstein-szelet két szelet sertés karaj, két tükörtojás
Magyaros roston tarja bacon, erős paprika, kolbász, sajtMagyaros roston tarja bacon, erős paprika, kolbász, sajt
Cigánypecsenye két szelet tarja, szalonnaCigánypecsenye két szelet tarja, szalonna
Rántott sertésszeletRántott sertésszelet
Párizsi sertés karajPárizsi sertés karaj
Brassói aprópecsenyeBrassói aprópecsenye
Cordon bleu két sertés karaj sonkával, sajttal töltveCordon bleu két sertés karaj sonkával, sajttal töltve
Milánói sertésbordaMilánói sertésborda
milánói makaróni, két rántott sertés szelet sajttal megszórvamilánói makaróni, két rántott sertés szelet sajttal megszórva
Zengővárkonyi sertés tekercsZengővárkonyi sertés tekercs
sonkával gombával csemegeuborkával sajttal töltött sertés szeletsonkával gombával csemegeuborkával sajttal töltött sertés szelet
Kárpáti borzaskaKárpáti borzaska
párizsi karaj, fokhagymás-tejfölös sajt kemencében sütvepárizsi karaj, fokhagymás-tejfölös sajt kemencében sütve
Tüzes sertés tekercs     füstölt tarjával, erőspaprikával, Tüzes sertés tekercs     füstölt tarjával, erőspaprikával, 
sajttal töltött sertés tekercs rántva, csípős öntettelsajttal töltött sertés tekercs rántva, csípős öntettel
Füstölt tarjával és füstölt sajttal töltött sertés bordaFüstölt tarjával és füstölt sajttal töltött sertés borda
Mexikói borda Mexikói borda 
chilis babbal töltött karaj rántvachilis babbal töltött karaj rántva
Szalonnás-májas sertéstekercs rántvaSzalonnás-májas sertéstekercs rántva
Húsvéti tekercsHúsvéti tekercs
füstölt-főtt tarjával, tormával, sajttal töltve, rántvafüstölt-főtt tarjával, tormával, sajttal töltve, rántva
Betyárok tekercseBetyárok tekercse
füstölt kolbásszal, gombával, hagymával, sajttal töltve, rántvafüstölt kolbásszal, gombával, hagymával, sajttal töltve, rántva
Mustáros-fokhagymás sertés szelet lyoni hagymávalMustáros-fokhagymás sertés szelet lyoni hagymával

Parasztos sertéstekercs
karaj kolbásszal, hagymával és sajttal töltve
Sertésszelet vadasmártással házi galuskával
Óvári sertésszelet  roston sertés karaj, gomba, sonka, sajt
Holstein-szelet két szelet sertés karaj, két tükörtojás
Magyaros roston tarja bacon, erős paprika, kolbász, sajt
Cigánypecsenye két szelet tarja, szalonna
Rántott sertésszelet
Párizsi sertés karaj
Brassói aprópecsenye
Cordon bleu két sertés karaj sonkával, sajttal töltve
Milánói sertésborda
milánói makaróni, két rántott sertés szelet sajttal megszórva
Zengővárkonyi sertés tekercs
sonkával gombával csemegeuborkával sajttal töltött sertés szelet
Kárpáti borzaska
párizsi karaj, fokhagymás-tejfölös sajt kemencében sütve
Tüzes sertés tekercs     füstölt tarjával, erőspaprikával, 
sajttal töltött sertés tekercs rántva, csípős öntettel
Füstölt tarjával és füstölt sajttal töltött sertés borda
Mexikói borda 
chilis babbal töltött karaj rántva
Szalonnás-májas sertéstekercs rántva
Húsvéti tekercs
füstölt-főtt tarjával, tormával, sajttal töltve, rántva
Betyárok tekercse
füstölt kolbásszal, gombával, hagymával, sajttal töltve, rántva
Mustáros-fokhagymás sertés szelet lyoni hagymával



TálakTálakTálak

2850Ft2850Ft

2850Ft2850Ft

3700Ft3700Ft

5700Ft5700Ft

5820Ft5820Ft

6970Ft6970Ft

6740Ft6740Ft

6700Ft6700Ft

10800Ft10800Ft

11600Ft11600Ft

2850Ft

2850Ft

3700Ft

5700Ft

5820Ft

6970Ft

6740Ft

6700Ft

10800Ft

11600Ft

EGYSZEMÉLYES TÁLAKEGYSZEMÉLYES TÁLAK
Favágó tál vegyes körettelFavágó tál vegyes körettel
Tarja, csirkemell, roston karaj, pirított gombás hagyma, tükörtojásTarja, csirkemell, roston karaj, pirított gombás hagyma, tükörtojás
Grilltál grillzöldségekkelGrilltál grillzöldségekkel
Tarja, csirkemell, karaj, csülök érmék, kakastaréjTarja, csirkemell, karaj, csülök érmék, kakastaréj
Egészben sült füstölt főtt csülökEgészben sült füstölt főtt csülök
Steak burgonyával, párolt káposztávalSteak burgonyával, párolt káposztával

KÉTSZEMÉLYES TÁLAKKÉTSZEMÉLYES TÁLAK
Töltött tál vegyes körettelTöltött tál vegyes körettel
két darab cordon bleu, két darab bss csirke (bacon-sonka-sajt)két darab cordon bleu, két darab bss csirke (bacon-sonka-sajt)
Extra töltött tál vegyes körettelExtra töltött tál vegyes körettel
két darab zengővárkonyi sertés tekercs, két darab füstölt sajttalkét darab zengővárkonyi sertés tekercs, két darab füstölt sajttal
töltött baconbe göngyölt csirkemelltöltött baconbe göngyölt csirkemell
Park tál vegyes körettelPark tál vegyes körettel
két szelet párizsi sertés, két szelet roston csirkemell, két szelet párizsi sertés, két szelet roston csirkemell, 
két szelet roston tarja, 2db rántott sajtkét szelet roston tarja, 2db rántott sajt
CsülöktálCsülöktál
két darab füstölt főtt csülök, steak burgonyával, párolt lilakáposztávalkét darab füstölt főtt csülök, steak burgonyával, párolt lilakáposztával
HalásztálHalásztál
Fokhagymás pisztráng, két db rántott pontypatkó, paprikás Fokhagymás pisztráng, két db rántott pontypatkó, paprikás 
lisztben sült hekk, vegyes körettel, tartármártássallisztben sült hekk, vegyes körettel, tartármártással

NÉGYSZEMÉLYES TÁLAKNÉGYSZEMÉLYES TÁLAK
Extra park tál vegyes körettelExtra park tál vegyes körettel
két adag cigánypecsenye (két szelet szalonna, két darab tükörtojás)két adag cigánypecsenye (két szelet szalonna, két darab tükörtojás)
két darab óvári szelet, hat darab szezámmagos csírkecsíkok, két darab óvári szelet, hat darab szezámmagos csírkecsíkok, 
két darab rántott sajt, tartármártás, ördögmártáskét darab rántott sajt, tartármártás, ördögmártás
Tekercs tál vegyes körettelTekercs tál vegyes körettel
két darab tüzes sertés tekercs, két darab füstölt tarjával és füstöltkét darab tüzes sertés tekercs, két darab füstölt tarjával és füstölt
sajttal töltött sertés tekercs, két darab feta sajttal és olivabogyóval sajttal töltött sertés tekercs, két darab feta sajttal és olivabogyóval 
töltött csirkemell, két darab baconbe göngyölt csirkemelltöltött csirkemell, két darab baconbe göngyölt csirkemell

EGYSZEMÉLYES TÁLAK
Favágó tál vegyes körettel
Tarja, csirkemell, roston karaj, pirított gombás hagyma, tükörtojás
Grilltál grillzöldségekkel
Tarja, csirkemell, karaj, csülök érmék, kakastaréj
Egészben sült füstölt főtt csülök
Steak burgonyával, párolt káposztával

KÉTSZEMÉLYES TÁLAK
Töltött tál vegyes körettel
két darab cordon bleu, két darab bss csirke (bacon-sonka-sajt)
Extra töltött tál vegyes körettel
két darab zengővárkonyi sertés tekercs, két darab füstölt sajttal
töltött baconbe göngyölt csirkemell
Park tál vegyes körettel
két szelet párizsi sertés, két szelet roston csirkemell, 
két szelet roston tarja, 2db rántott sajt
Csülöktál
két darab füstölt főtt csülök, steak burgonyával, párolt lilakáposztával
Halásztál
Fokhagymás pisztráng, két db rántott pontypatkó, paprikás 
lisztben sült hekk, vegyes körettel, tartármártással

NÉGYSZEMÉLYES TÁLAK
Extra park tál vegyes körettel
két adag cigánypecsenye (két szelet szalonna, két darab tükörtojás)
két darab óvári szelet, hat darab szezámmagos csírkecsíkok, 
két darab rántott sajt, tartármártás, ördögmártás
Tekercs tál vegyes körettel
két darab tüzes sertés tekercs, két darab füstölt tarjával és füstölt
sajttal töltött sertés tekercs, két darab feta sajttal és olivabogyóval 
töltött csirkemell, két darab baconbe göngyölt csirkemell

KöretekKöretekKöretek
480Ft480Ft
480Ft480Ft
480Ft480Ft
480Ft480Ft
480Ft480Ft
480Ft480Ft
480Ft480Ft
480Ft480Ft
480Ft480Ft
480Ft480Ft
480Ft480Ft
650Ft650Ft
480Ft480Ft
480Ft480Ft
450Ft450Ft

480Ft
480Ft
480Ft
480Ft
480Ft
480Ft
480Ft
480Ft
480Ft
480Ft
480Ft
650Ft
480Ft
480Ft
450Ft

HasábburgonyaHasábburgonya
Steak burgonyaSteak burgonya
Petrezselymes burgonyaPetrezselymes burgonya
RizsRizs
Rizi-biziRizi-bizi
Gombás rizsGombás rizs
Zöldséges rizsZöldséges rizs
Zöld köretZöld köret
Burgonya krokettBurgonya krokett
GaluskaGaluska
Burgonya püréBurgonya püré
Gyros salátaGyros saláta
Sós burgonyaSós burgonya
Hagymás tört burgonyaHagymás tört burgonya
PizzakenyérPizzakenyér

Hasábburgonya
Steak burgonya
Petrezselymes burgonya
Rizs
Rizi-bizi
Gombás rizs
Zöldséges rizs
Zöld köret
Burgonya krokett
Galuska
Burgonya püré
Gyros saláta
Sós burgonya
Hagymás tört burgonya
Pizzakenyér

PalacsintákPalacsintákPalacsinták
890Ft890Ft
890Ft890Ft
890Ft890Ft
890Ft890Ft
890Ft890Ft
890Ft890Ft
890Ft890Ft
890Ft890Ft
890Ft890Ft
890Ft890Ft

890Ft
890Ft
890Ft
890Ft
890Ft
890Ft
890Ft
890Ft
890Ft
890Ft

Barackos-túrós palacsinta vanília öntettelBarackos-túrós palacsinta vanília öntettel
Túrós palacsinta vanília öntettelTúrós palacsinta vanília öntettel
Gundel palacsintaGundel palacsinta
Baracklekváros palacsintaBaracklekváros palacsinta
Áfonyás palacsintaÁfonyás palacsinta
Fahéjas palacsintaFahéjas palacsinta
Kakaós palacsintaKakaós palacsinta
Nutellás palacsintaNutellás palacsinta
Banános-nutellás palacsintaBanános-nutellás palacsinta
Gesztenyés palacsintaGesztenyés palacsinta

Barackos-túrós palacsinta vanília öntettel
Túrós palacsinta vanília öntettel
Gundel palacsinta
Baracklekváros palacsinta
Áfonyás palacsinta
Fahéjas palacsinta
Kakaós palacsinta
Nutellás palacsinta
Banános-nutellás palacsinta
Gesztenyés palacsinta

DesszertekDesszertekDesszertek
750Ft750Ft

1020Ft1020Ft
1020Ft1020Ft
1020Ft1020Ft
890Ft890Ft

750Ft
1020Ft
1020Ft
1020Ft
890Ft

GesztenyepüréGesztenyepüré
Túrós gombócTúrós gombóc
Szilvás gombócSzilvás gombóc
Lekváros gombócLekváros gombóc
Somlói galuskaSomlói galuska

Gesztenyepüré
Túrós gombóc
Szilvás gombóc
Lekváros gombóc
Somlói galuska



BurgerekBurgerekBurgerek
1590Ft1590Ft

1590Ft1590Ft

1590Ft1590Ft

1790Ft1790Ft

1590Ft

1590Ft

1590Ft

1790Ft

Röfi burger + BBQ öntetRöfi burger + BBQ öntet
Saláta, paradicsomkarika, uborka, hagyma, roston tarja, baconSaláta, paradicsomkarika, uborka, hagyma, roston tarja, bacon
Csirke burger + MajonézCsirke burger + Majonéz
Saláta, paradicsomkarika, uborka, hagyma, rántott csirkeSaláta, paradicsomkarika, uborka, hagyma, rántott csirke
Görög burger + Kapros öntetGörög burger + Kapros öntet
Görög saláta, gyros húsGörög saláta, gyros hús
Park burger + BBQ öntetPark burger + BBQ öntet
Saláta,sajt, uborka, paradicsom, hagyma, grillezett füstölt tarja, Saláta,sajt, uborka, paradicsom, hagyma, grillezett füstölt tarja, 
2db húspogácsa2db húspogácsa
  

Röfi burger + BBQ öntet
Saláta, paradicsomkarika, uborka, hagyma, roston tarja, bacon
Csirke burger + Majonéz
Saláta, paradicsomkarika, uborka, hagyma, rántott csirke
Görög burger + Kapros öntet
Görög saláta, gyros hús
Park burger + BBQ öntet
Saláta,sajt, uborka, paradicsom, hagyma, grillezett füstölt tarja, 
2db húspogácsa
 

WrapekWrapekWrapek
1240Ft1240Ft

1240Ft1240Ft

1240Ft1240Ft

1240Ft1240Ft

1240Ft

1240Ft

1240Ft

1240Ft

Görög wrap + kapros öntetGörög wrap + kapros öntet
Saláta, paradicsom, uborka, hagyma, bazsalikom, feta, csirkemell, olívaSaláta, paradicsom, uborka, hagyma, bazsalikom, feta, csirkemell, olíva
Tonhalas wrap + paradicsomszószTonhalas wrap + paradicsomszósz
Saláta, paradicsom, uborka, hagyma, bazsalikom, sajt, tonhalSaláta, paradicsom, uborka, hagyma, bazsalikom, sajt, tonhal
Magyaros wrap + csípős szószMagyaros wrap + csípős szósz
Saláta, paradicsom, uborka, hagyma, sonka, bacon, sajtSaláta, paradicsom, uborka, hagyma, sonka, bacon, sajt
Vega wrap + MajonézVega wrap + Majonéz
Saláta, paradicsom, uborka, hagyma, kukorica, sajtSaláta, paradicsom, uborka, hagyma, kukorica, sajt
  

Görög wrap + kapros öntet
Saláta, paradicsom, uborka, hagyma, bazsalikom, feta, csirkemell, olíva
Tonhalas wrap + paradicsomszósz
Saláta, paradicsom, uborka, hagyma, bazsalikom, sajt, tonhal
Magyaros wrap + csípős szósz
Saláta, paradicsom, uborka, hagyma, sonka, bacon, sajt
Vega wrap + Majonéz
Saláta, paradicsom, uborka, hagyma, kukorica, sajt
 

ÖntetekÖntetekÖntetek
400Ft400Ft
400Ft400Ft
400Ft400Ft
400Ft400Ft
380Ft380Ft
380Ft380Ft
380Ft380Ft

400Ft
400Ft
400Ft
400Ft
380Ft
380Ft
380Ft

Kapros joghurtos öntetKapros joghurtos öntet
Csípős öntetCsípős öntet
Fokhagymás-tejfölös öntetFokhagymás-tejfölös öntet
TartármártásTartármártás
KetchupKetchup
MustárMustár
MajonézMajonéz

Kapros joghurtos öntet
Csípős öntet
Fokhagymás-tejfölös öntet
Tartármártás
Ketchup
Mustár
Majonéz

SalátákSalátákSaláták
1670Ft1670Ft

1110Ft1110Ft

1110Ft1110Ft

1110Ft1110Ft

1560Ft1560Ft

1560Ft1560Ft

520Ft520Ft
520Ft520Ft
520Ft520Ft
580Ft580Ft
520Ft520Ft
520Ft520Ft
650Ft650Ft

1670Ft

1110Ft

1110Ft

1110Ft

1560Ft

1560Ft

520Ft
520Ft
520Ft
580Ft
520Ft
520Ft
650Ft

Garnéla salátaGarnéla saláta
Garnélarák, jégsaláta, uborka, paradicsom, hagyma, balzsamecetGarnélarák, jégsaláta, uborka, paradicsom, hagyma, balzsamecet
Cézár salátaCézár saláta
Saláta, paradicsom, uborka, zsemlekocka, majonézes öntet, Saláta, paradicsom, uborka, zsemlekocka, majonézes öntet, 
parmezánsajt, csirkekockaparmezánsajt, csirkekocka
Florida salátaFlorida saláta
Csirkekocka, kukorica, saláta, hagyma, uborka, kapros öntet, Csirkekocka, kukorica, saláta, hagyma, uborka, kapros öntet, 
paradicsomparadicsom
Görög salátaGörög saláta
Paradicsom, uborka, lilahagyma, fetasajt, olivabogyó, saláta, Paradicsom, uborka, lilahagyma, fetasajt, olivabogyó, saláta, 
olivaolajolivaolaj
BBQ-s csirkesalátaBBQ-s csirkesaláta
BBQ-s csirkecsíkok, saláta, kukorica, uborka, hagyma, paradicsom, BBQ-s csirkecsíkok, saláta, kukorica, uborka, hagyma, paradicsom, 
fokhagymás-tejfölös szószfokhagymás-tejfölös szósz
TonhalsalátaTonhalsaláta
tonhal, oliva, szardellás-olivaolajos öntet, citromlé, saláta, tonhal, oliva, szardellás-olivaolajos öntet, citromlé, saláta, 
paradicsom, uborka, hagymaparadicsom, uborka, hagyma

Tejfölös uborka salátaTejfölös uborka saláta
Káposzta salátaKáposzta saláta
Ecetes alma paprikaEcetes alma paprika
Vegyes salátaVegyes saláta
Bazsalikomos paradicsom salátaBazsalikomos paradicsom saláta
Csemege uborkaCsemege uborka
Majonézes kukorica salátaMajonézes kukorica saláta

Garnéla saláta
Garnélarák, jégsaláta, uborka, paradicsom, hagyma, balzsamecet
Cézár saláta
Saláta, paradicsom, uborka, zsemlekocka, majonézes öntet, 
parmezánsajt, csirkekocka
Florida saláta
Csirkekocka, kukorica, saláta, hagyma, uborka, kapros öntet, 
paradicsom
Görög saláta
Paradicsom, uborka, lilahagyma, fetasajt, olivabogyó, saláta, 
olivaolaj
BBQ-s csirkesaláta
BBQ-s csirkecsíkok, saláta, kukorica, uborka, hagyma, paradicsom, 
fokhagymás-tejfölös szósz
Tonhalsaláta
tonhal, oliva, szardellás-olivaolajos öntet, citromlé, saláta, 
paradicsom, uborka, hagyma

Tejfölös uborka saláta
Káposzta saláta
Ecetes alma paprika
Vegyes saláta
Bazsalikomos paradicsom saláta
Csemege uborka
Majonézes kukorica saláta



FapadosFapados
paradicsom szósz, sonka, gomba, hagyma, sajtparadicsom szósz, sonka, gomba, hagyma, sajt

MagyarosMagyaros
paradicsom szósz, sonka, kolbász, hagyma, erőspaprika, sajtparadicsom szósz, sonka, kolbász, hagyma, erőspaprika, sajt

CsirkésCsirkés
fokhagymás tejföl, csirke, sonka, kukorica, hagyma, sajtfokhagymás tejföl, csirke, sonka, kukorica, hagyma, sajt

ChilisChilis
bolognai ragu, bab, kukorica, chilipor, sajtbolognai ragu, bab, kukorica, chilipor, sajt

RákócziRákóczi
fokhagymás-kapros túró, hagyma, kolbászkarika, sajtfokhagymás-kapros túró, hagyma, kolbászkarika, sajt

CsirkemájasCsirkemájas
csirkemáj, hagyma, sajtcsirkemáj, hagyma, sajt

HúsvétiHúsvéti
tormás tejföl, tojás szeletek, savanyú uborka, tarja, hagyma, sajttormás tejföl, tojás szeletek, savanyú uborka, tarja, hagyma, sajt

MatadorMatador
bab, sonka, kolbász, bacon, kukorica, csípős paprika, hagyma, sajtbab, sonka, kolbász, bacon, kukorica, csípős paprika, hagyma, sajt

Park lepényPark lepény
fokhagymás mustáros alap, füstölt csülök, bacon, hagyma, sajtfokhagymás mustáros alap, füstölt csülök, bacon, hagyma, sajt

Fapados
paradicsom szósz, sonka, gomba, hagyma, sajt

Magyaros
paradicsom szósz, sonka, kolbász, hagyma, erőspaprika, sajt

Csirkés
fokhagymás tejföl, csirke, sonka, kukorica, hagyma, sajt

Chilis
bolognai ragu, bab, kukorica, chilipor, sajt

Rákóczi
fokhagymás-kapros túró, hagyma, kolbászkarika, sajt

Csirkemájas
csirkemáj, hagyma, sajt

Húsvéti
tormás tejföl, tojás szeletek, savanyú uborka, tarja, hagyma, sajt

Matador
bab, sonka, kolbász, bacon, kukorica, csípős paprika, hagyma, sajt

Park lepény
fokhagymás mustáros alap, füstölt csülök, bacon, hagyma, sajt
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LepényekLepények
Ajánljuk lepényeink mellé kapros, csípős és fokhagymás Ajánljuk lepényeink mellé kapros, csípős és fokhagymás 

önteteinket.önteteinket.

Lepények
Ajánljuk lepényeink mellé kapros, csípős és fokhagymás 

önteteinket.
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01. Margaréta pizza01. Margaréta pizza
Paradicsomszósz, sajtParadicsomszósz, sajt
02. Szalámis pizza02. Szalámis pizza
Paradicsomszósz, Pick szalámi, sajtParadicsomszósz, Pick szalámi, sajt
03. Sonkás pizza03. Sonkás pizza
Paradicsomszósz, sonka, sajtParadicsomszósz, sonka, sajt
04. Kolbászos pizza04. Kolbászos pizza
Paradicsomszósz, kolbász, sajtParadicsomszósz, kolbász, sajt
05. Gombás pizza05. Gombás pizza
Paradicsomszósz, gomba, sajtParadicsomszósz, gomba, sajt
06. California pizza06. California pizza
Paradicsomszósz, sonka, kukorica, sajtParadicsomszósz, sonka, kukorica, sajt
07. Songoku pizza07. Songoku pizza
Paradicsomszósz, sonka, gomba, kukorica, sajtParadicsomszósz, sonka, gomba, kukorica, sajt
08. Brokkolis pizza08. Brokkolis pizza
Paradicsomszósz, brokkoli, bacon, sonka, hagyma, sajtParadicsomszósz, brokkoli, bacon, sonka, hagyma, sajt
9. Fokhagymás-tejfölös pizza9. Fokhagymás-tejfölös pizza
Fokhagymás-tejfölös alap, sonka, kolbász, hagyma, sajtFokhagymás-tejfölös alap, sonka, kolbász, hagyma, sajt
10. Hawaii pizza10. Hawaii pizza
Paradicsomszósz, sonka, ananász, sajtParadicsomszósz, sonka, ananász, sajt
11. Giovanni pizza11. Giovanni pizza
Paradicsomszósz, sonka, Pick-szalámi, gomba, sajtParadicsomszósz, sonka, Pick-szalámi, gomba, sajt
12. Park pizza12. Park pizza
Paradicsomszósz, sonka, Pick-szalámi, hagyma, olívabogyó, sajtParadicsomszósz, sonka, Pick-szalámi, hagyma, olívabogyó, sajt
13. Toni pizza13. Toni pizza
Paradicsomszósz, tarja, erős paprika, hagyma, sajtParadicsomszósz, tarja, erős paprika, hagyma, sajt
14. Tarjás pizza14. Tarjás pizza
Mustáros-tejfölös alap, füstölt tarja, hagyma, sajtMustáros-tejfölös alap, füstölt tarja, hagyma, sajt
15. Görög pizza15. Görög pizza
Fokhagymás-tejfölös alap, sonka, csirkemell, feta sajt, olívabogyó, sajtFokhagymás-tejfölös alap, sonka, csirkemell, feta sajt, olívabogyó, sajt
16. Dani pizza16. Dani pizza
Paradicsomszósz, csirkemell, bacon, kukorica, sajtParadicsomszósz, csirkemell, bacon, kukorica, sajt
17.Magyaros pizza17.Magyaros pizza
Paradicsomszósz, sonka, bacon, hagyma, kolbász, sajtParadicsomszósz, sonka, bacon, hagyma, kolbász, sajt
18. Négysajtos pizza18. Négysajtos pizza
Paradicsomszósz, 4 féle sajt, paradicsomkarikákParadicsomszósz, 4 féle sajt, paradicsomkarikák

01. Margaréta pizza
Paradicsomszósz, sajt
02. Szalámis pizza
Paradicsomszósz, Pick szalámi, sajt
03. Sonkás pizza
Paradicsomszósz, sonka, sajt
04. Kolbászos pizza
Paradicsomszósz, kolbász, sajt
05. Gombás pizza
Paradicsomszósz, gomba, sajt
06. California pizza
Paradicsomszósz, sonka, kukorica, sajt
07. Songoku pizza
Paradicsomszósz, sonka, gomba, kukorica, sajt
08. Brokkolis pizza
Paradicsomszósz, brokkoli, bacon, sonka, hagyma, sajt
9. Fokhagymás-tejfölös pizza
Fokhagymás-tejfölös alap, sonka, kolbász, hagyma, sajt
10. Hawaii pizza
Paradicsomszósz, sonka, ananász, sajt
11. Giovanni pizza
Paradicsomszósz, sonka, Pick-szalámi, gomba, sajt
12. Park pizza
Paradicsomszósz, sonka, Pick-szalámi, hagyma, olívabogyó, sajt
13. Toni pizza
Paradicsomszósz, tarja, erős paprika, hagyma, sajt
14. Tarjás pizza
Mustáros-tejfölös alap, füstölt tarja, hagyma, sajt
15. Görög pizza
Fokhagymás-tejfölös alap, sonka, csirkemell, feta sajt, olívabogyó, sajt
16. Dani pizza
Paradicsomszósz, csirkemell, bacon, kukorica, sajt
17.Magyaros pizza
Paradicsomszósz, sonka, bacon, hagyma, kolbász, sajt
18. Négysajtos pizza
Paradicsomszósz, 4 féle sajt, paradicsomkarikák
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Jó étvágyat kívánunk!Jó étvágyat kívánunk!
A Park Étterem csapataA Park Étterem csapata

Jó étvágyat kívánunk!
A Park Étterem csapata

Főszakácsok:Főszakácsok:
Dobos Ádám           Hargitai ÁdámDobos Ádám           Hargitai Ádám

Főszakácsok:
Dobos Ádám           Hargitai Ádám
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19. Bolognai pizza19. Bolognai pizza
Bolognai húsos ragu, sajtBolognai húsos ragu, sajt
20. Józsi kedvence pizza20. Józsi kedvence pizza
Paradicsomszósz, brassói alap, erős paprika, sajtParadicsomszósz, brassói alap, erős paprika, sajt
21. Tejszínes pizza21. Tejszínes pizza
Tejszínes alap, bacon, csirkemell, ananász, sajtTejszínes alap, bacon, csirkemell, ananász, sajt
22. Erős János pizza22. Erős János pizza
Paradicsomszósz, bacon, kolbász, hagyma, erős paprika, sajtParadicsomszósz, bacon, kolbász, hagyma, erős paprika, sajt
23. Corleone pizza23. Corleone pizza
Paradicsomszósz, sonka, paprika, füstölt sajt, sajtParadicsomszósz, sonka, paprika, füstölt sajt, sajt
24. BBQ-s pizza24. BBQ-s pizza
Babrecue alap, csirke, hagyma, sajtBabrecue alap, csirke, hagyma, sajt
25. Tonhalas pizza25. Tonhalas pizza
Paradicsomszósz, tonhal, hagyma, olívabogyó, sajtParadicsomszósz, tonhal, hagyma, olívabogyó, sajt
26. Vegetáriánus pizza26. Vegetáriánus pizza
Paradicsomszósz, gomba, tükörtojás, hagyma, sajtParadicsomszósz, gomba, tükörtojás, hagyma, sajt
27. Florida pizza27. Florida pizza
Paradicsomszósz, hagyma, sonka, bacon, kukorica, sajtParadicsomszósz, hagyma, sonka, bacon, kukorica, sajt
28. Rántottás pizza28. Rántottás pizza
Fokh.-tejfölös alap, sonka, tojás, hagyma, bacon, erőspaprika, sajtFokh.-tejfölös alap, sonka, tojás, hagyma, bacon, erőspaprika, sajt
29. Nápoly pizza29. Nápoly pizza
Par.szósz,oregánó,csirkemell,hagyma,par. karika,bazsalikom, sajtPar.szósz,oregánó,csirkemell,hagyma,par. karika,bazsalikom, sajt
30. Négy évszak pizza30. Négy évszak pizza
Par. szósz, sonka, gomba, kolbász, bacon, hagyma, erőspaprika, sajtPar. szósz, sonka, gomba, kolbász, bacon, hagyma, erőspaprika, sajt
31. Chilis pizza31. Chilis pizza
Bolognai húsos ragu, bab, kolbász, chili, sajtBolognai húsos ragu, bab, kolbász, chili, sajt
32. Hústorony pizza32. Hústorony pizza
Paradicsomszósz, sonka, pick-szalámi, bacon, csirkemell, sajtParadicsomszósz, sonka, pick-szalámi, bacon, csirkemell, sajt
33. Velence pizza33. Velence pizza
Paradicsomszósz, sonka, bacon, hagyma, kukorica, gomba, olíva, sajtParadicsomszósz, sonka, bacon, hagyma, kukorica, gomba, olíva, sajt
34. Bazsalikomos pizza34. Bazsalikomos pizza
Tejfölös alap, bazsalikom, sonka, bacon, kolbász, hagyma, sajtTejfölös alap, bazsalikom, sonka, bacon, kolbász, hagyma, sajt
35. Pfefferonis pizza35. Pfefferonis pizza
Paradicsomszósz, szalámi, pfefferoni, tükörtojás, hagyma, sajtParadicsomszósz, szalámi, pfefferoni, tükörtojás, hagyma, sajt
36. Tojásos pizza36. Tojásos pizza
Paradicsomszósz, főtt tojás karika, paradicsom, hagyma, kukorica, sajtParadicsomszósz, főtt tojás karika, paradicsom, hagyma, kukorica, sajt

19. Bolognai pizza
Bolognai húsos ragu, sajt
20. Józsi kedvence pizza
Paradicsomszósz, brassói alap, erős paprika, sajt
21. Tejszínes pizza
Tejszínes alap, bacon, csirkemell, ananász, sajt
22. Erős János pizza
Paradicsomszósz, bacon, kolbász, hagyma, erős paprika, sajt
23. Corleone pizza
Paradicsomszósz, sonka, paprika, füstölt sajt, sajt
24. BBQ-s pizza
Babrecue alap, csirke, hagyma, sajt
25. Tonhalas pizza
Paradicsomszósz, tonhal, hagyma, olívabogyó, sajt
26. Vegetáriánus pizza
Paradicsomszósz, gomba, tükörtojás, hagyma, sajt
27. Florida pizza
Paradicsomszósz, hagyma, sonka, bacon, kukorica, sajt
28. Rántottás pizza
Fokh.-tejfölös alap, sonka, tojás, hagyma, bacon, erőspaprika, sajt
29. Nápoly pizza
Par.szósz,oregánó,csirkemell,hagyma,par. karika,bazsalikom, sajt
30. Négy évszak pizza
Par. szósz, sonka, gomba, kolbász, bacon, hagyma, erőspaprika, sajt
31. Chilis pizza
Bolognai húsos ragu, bab, kolbász, chili, sajt
32. Hústorony pizza
Paradicsomszósz, sonka, pick-szalámi, bacon, csirkemell, sajt
33. Velence pizza
Paradicsomszósz, sonka, bacon, hagyma, kukorica, gomba, olíva, sajt
34. Bazsalikomos pizza
Tejfölös alap, bazsalikom, sonka, bacon, kolbász, hagyma, sajt
35. Pfefferonis pizza
Paradicsomszósz, szalámi, pfefferoni, tükörtojás, hagyma, sajt
36. Tojásos pizza
Paradicsomszósz, főtt tojás karika, paradicsom, hagyma, kukorica, sajt
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37. Lorenzo pizza37. Lorenzo pizza
Fokhagymás-tejfölös alap, juhtúró, kapor, sonka, édespaprika, sajtFokhagymás-tejfölös alap, juhtúró, kapor, sonka, édespaprika, sajt
38. Gyrosos pizza38. Gyrosos pizza
Fokhagymás-tejfölös alap, gyros hús, hagyma, paradicsomkarika, sajtFokhagymás-tejfölös alap, gyros hús, hagyma, paradicsomkarika, sajt
39. Csirkemájas pizza39. Csirkemájas pizza
Paradicsomszósz, csirkemáj, paradicsomkarika, bacon, sajtParadicsomszósz, csirkemáj, paradicsomkarika, bacon, sajt
40. Füsti pizza40. Füsti pizza
Fokhagymás-tejfölös alap, füstölt csülök, hagyma, füstölt sajtFokhagymás-tejfölös alap, füstölt csülök, hagyma, füstölt sajt
41. Tenger gyümölcse	pizza41. Tenger gyümölcse	pizza
Paradicsomszósz, tenger- gyümölcsei, sajt, olívabogyóParadicsomszósz, tenger- gyümölcsei, sajt, olívabogyó
42. Kívánság pizza42. Kívánság pizza
Szósz, Sajt, 4 választható feltét a tenger gyümölcseit kivéveSzósz, Sajt, 4 választható feltét a tenger gyümölcseit kivéve

Plusz feltétPlusz feltét
Plusz feltét tenger gyümölcseiPlusz feltét tenger gyümölcsei

37. Lorenzo pizza
Fokhagymás-tejfölös alap, juhtúró, kapor, sonka, édespaprika, sajt
38. Gyrosos pizza
Fokhagymás-tejfölös alap, gyros hús, hagyma, paradicsomkarika, sajt
39. Csirkemájas pizza
Paradicsomszósz, csirkemáj, paradicsomkarika, bacon, sajt
40. Füsti pizza
Fokhagymás-tejfölös alap, füstölt csülök, hagyma, füstölt sajt
41. Tenger gyümölcse	pizza
Paradicsomszósz, tenger- gyümölcsei, sajt, olívabogyó
42. Kívánság pizza
Szósz, Sajt, 4 választható feltét a tenger gyümölcseit kivéve

Plusz feltét
Plusz feltét tenger gyümölcsei
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