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LEVESEK 
 

Húsleves csigatésztával  1290 Ft 
Meat soup with snail pasta 

Tejfölös bükki gombaleves  1090 Ft 
Mushroom soup Bükk style, with sour cream 
 

Tárkonyos vadmalacleves tejfölösen  1590 Ft 
(zöldséges, tejfölös, pikáns leves) 

Wild, piglet soup mountain style (Piquant soup with sour cream and vegetables) 
 

Hegyvidéki babgulyás bográcsban  1990 Ft 
Bean goulash  
 

Hideg gyümölcsleves   1090 Ft 
        Cold fruit soup 
 

SZALAJKA-VÖLGYI „SÁFRÁNY”- 

PISZTRÁNGBÓL KÉSZÜLT 

HALÉTELEK 
 

Ropogós sült pisztráng  hasábbal       4490 Ft 
Crips fried trout with French Fries With honey lime sauce 
 

Fokhagymás sült pisztráng hasábbal  4590 Ft 
Garlic fried trout (10 grams + garnish) 
 

Kukoricalisztben sült pisztráng párolt zöldséggel 4690 Ft 
        Baked trout in corn flour with steamed vegetables 
 

Szilvásváradi füstölt pisztráng tormával 1 dkg 180 Ft 

Füstölt pisztráng elvitelre is kapható (25-35 dkg)  
(egyesével vákumcsomagolva)  135 Ft/dkg 



 

HÚSMENTES ÉTELEK 
 

Tejszínes, gombás, medvehagymás pennetészta 2990 Ft 
     Penne pasta with cream, mushrooms and onions 

Vegetáriánusok kedvence  3790 Ft 
( rántott sajt, rántott karfiol, natúr saláta joghurtos öntettel, párolt zöldségek) 

Vegetarians’ favourite  
(breadedcheese, ricewithmushroom, roastvegetables, cornwithmayonnaise, salad mix,) 

Rántott sajt 

hasábburgonyával, tartármártással  3790 Ft 
Trappist cheese breaded and fried, French fries, tartar sauce 

 

SZÁRNYASOK 
 

Pankó morzsában sült rántott csirkemell  

hasábburgonyával   3790 Ft  
Plain chicken breast breaded and fried, served with French Fries 

Sült csirkemell gyümölcsmártással,  

burgonyakrokettel  3790 Ft 
        Pullet breast steamed in butter, served with hot forest fruit sauce and croquettes 
Gyros csirkemellcsíkok  

salátaágyon hasábburgonyával  3990 Ft 
(csirkemellmellcsíkok, friss saláták, joghurtos öntettel ) 

Gyros turkey breast strips on a salad bed, with French fries  
(turkey breast strips, fresh salad, joghurt sauce, ketchup,)  

 

Sajttal, füstölt tarjával töltött csirkemell rántva 

hasábburgonyával  3990 Ft 
Cordon turkey breaded in seeds, served with mixed garnish  
(Stuffed with cheese and ham) 

 

Góré kedvence pennetésztával 3790 Ft 
(Tejszínes gombás csirkemell medvehagymával, pennetésztával) 
         Chicken breast with creamy mushrooms and wild onion and penne pasta 
 



 
 

 
  

SERTÉS ÉTELEK 
 

2 személyes vegyes sültes tál  

hasábburgonyával, jázmin rizzsel  9290 Ft 
(1 adag füstölt tarjával, sajttal töltött csirkemell, 2 sz. tanyasi karaj, 1 sz. rántott szelet, 1 sz. rántott sajt) 

2-person mixed platter with mixed garnish  
 (1 slice of roastchicken, 1 slice of breadedmeat, 1 slice of breadedchicken, porkchop, 2 breadedmushrooms, 1 slice of 
breadedcheese) 

 

Sertéstarja szeletek  fokhagymásan,  

cikkburgonyával  3990 Ft 
Slightly piquant spit-roasted pork cutlets, served with French fries 
(garlic pork chop, mustard, hot paprika paste, fluted bacon) 

 

Tanyasi sertéscsülök   hagymás törtburgonyával,  

párolt vöröskáposztával  3990 Ft 
Number 1 knuckle plate , with squared potatoes 
(corn, onion ragout, steamed cabbage) 

 

Rántott sertésszelet pankó morzsában  

hasábburgonyával  3790 Ft 
Pork-chop breaded and fried, served with french fries 

 

Lovászok kedvence hagymás törtburgonyával 3890 Ft 
(sertésszelet panírkabátban baconos, kukoricás, hagymás raguval) 
      Pork chop in breadcrumbs with bacon, corn and onion ragout 

 

Szilvási borzaska vegyes körettel 4690 Ft 
(sertésszelet burgonyamasszában, fokhagymásan, tejföllel, sajttal) 

Szilvás “borzaska” with mixed garnish 
(pork chop in potato batter, garlic sauce, sour cream and cheese) 



 

 
 

VADAK 
 

Vörösboros vaddisznópörkölt galuskával  3990 Ft 
Red-wine wild boar stew with noodles 
 

Szarvascomb erdei gyümölcsmártással,  

krokettel  4490 Ft 
Larded leg of venison with forest fruit sauce, served with croquettes (larded with bacon) 

 

Tűzdelt szarvascomb gombás barnamártással, 

cikkburgonyával  4490 Ft 
Deer slice with spicy mushrooms and croquet with brown sauce spiced with thyme 

 
 

GYEREK MENÜK 
Shrek kedvence  1990 Ft 
(Rántott csirkemell hasábburgonyával) 
        Chicken breast breaded and fried, served with French fries (1 slice) 
 

Miki egér eledele  1990 Ft 
(Rántott sajt hasábburgonyával) 
        Trappist cheese breaded and fried, French fries,  

 

SALÁTÁK, + MÁRTÁS 
 

Natúr vitaminsaláta joghurtos öntettel  1290 Ft 
Plain salad mix with joghurt sauce 

Uborka saláta 890 Ft 
Cucumber salad 

Házi káposztasaláta  790 Ft 
Cabbage salat 



Falusi csalamádé 790 Ft 
         Village fudge 

Csemege uborka  790 Ft 
Pickled cucumbers 

Tartármártás  550 Ft 
        Tartar sauce, 
Ketchup 490 Ft 
    Ketchup 

 

KÖRETEK 
 

Hasábburgonya, cikkburgonya, hagymás törtburgonya, 
krokett, párolt jázmin rizs, galuska, 550 Ft 

French fries, potato slices in the jacket , mashed potatoes with onion, potato croqettes, steamed rice vith 
vegetable, 

 

DESSZERTEK 
 

Somlói galuska  1490 Ft 
Somlói galuska (Chocolate trifle) 

Csokis-gyümölcsös brownie tejszínhabbal 1290 Ft 
        Chocolate fruity brownie with whipped cream 

Gesztenyepüré tejszínhabbal  1090 Ft 
Chestnut puree 

 

Köretmódosításért  + 400 Ft felárat számolunk! 
Fél adag étel rendelése esetén az egész ár 70%-át számoljuk fel! 

We charge a surcharge of HUF 400 for changing the garnish! 
If you order half a meal, we will charge 70% of the total price! 

 

Jó étvágyat kívánunk! 
 
CSOMAGOLÓANYAG  ÁRAINK: 
Thermo ételbox 200 Ft/db 
0.5 l-es műanyag edény tetővel 100 Ft/db 


