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SMOOTHIE 1290/3 dl

Erdők kincse tea koktél

Marokkói naplemente tea koktél

Meggyes
limonádé

ÜDÍTŐK / SOFT DRINKS
COCa-COla TErMéKEK / PRODUCTS
CoCa-Cola 0,25l Cola, Light, Zero, Tonic, Ginger 490
Jegestea  0,25l  citrom-citromfű, őszibarack-hibiszkusz / 490
 lemon-lemongrass, peach-hibiscus 

Naturaqua 0,25l  ásványvíz / mineral water 440

FrISS GYÜMÖlCSlEVEK
F R E S H  J U I C E S

Frissen FAcsArT nArAncsLÉ 1090/3 dl 1220/4 dl
FReShLy SqueeZeD ORaNGe juICe 

Frissen FAcsArT nArAncsLÉbőL 
kÉszüLT kokTÉLok 1120/3 dl 1360/4 dl
FRuIT COCTaILS maDe wITh FReShLy
SqueeZeD ORaNGe juICe
Frissen facsart narancslé - banán
Orange juice - banana
Frissen facsart narancslé - eper
Orange juice - strawberry
Frissen facsart narancslé - málna
Orange juice - raspberry
Frissen facsart narancslé - barack
Orange juice - peach
Frissen facsart narancslé - szeder
Orange juice - blackberry
Frissen facsart narancslé - meggy
Orange juice - sour cherry
Frissen facsart narancslé - ananász
Orange juice - pineapple

Frissen FAcsArT nArAncsLÉ - 
kÉT váLAszToTT csümöLccseL 1290/3 dl 1490/4 dl
ORaNGe juICe + 2 FRuITS OF yOuR ChOICe 

Friss LimonádÉk 950/4 dl
FReSh LemONaDeS

ciTromos / LemON
citrom, lime, narancs,
friss mentalevél
fresh lemon, lime, orange, fresh mints

bodzás / eLDeR
szőlő, friss mentalevél
elder, grapes, fresh mints

ePres / STRawbeRRy
eper, friss mentalevél
strawberries, fresh mints

meggyes / CheRRy
meggy, citrom, lime
cherries, lemon, lime

máLnás / RaSpbeRRy
málna, friss mentalevél 
raspberries, fresh mints

HázI KéSzÍTéSű TEa KOKTélOK 990/4 dl
H O m E  m a D E  T E a  C O C Ta I L S
Jeges vagy forró változatbaN / Hot or witH iCe

erdők kincse / TReaSuRe OF FOReST
szedres-málnás gyümölcstea, szeder, eper, málna, áfonyaszirup
blackberry-raspberry fruit tea, blackberry, strawberry, raspberry, blueberry syrup

indiAi áLom / INDIaN DReam
almás-fahéjas gyümölcstea, narancs, citrom, lime, vanília szirup
apple-cinnamon fruit tea, orange, lemon, lime, vanilla syrup

mArokkói nAPLemenTe / mOROCCaN SuNSeT
marokkói menta zöldtea, cukorszirup, friss menta, lime
moroccan mint green tea, sugar syrup, fresh mint, lime

szüreTi muLATság / GRape haRveSTING
narancsos-rumos-szőlős gyümölcstea, friss szőlőszemek, narancsszeletek mézzel
orange-grape-rum fruit tea with  fresh grapes and slices of oranges, honey

breAkFAsT me növényi tej, banán, méz, fahéj
plant-based milk, banana, honey, cinnamon

morning me narancslé, menta, gyömbér, goji bogyó
orange juice, mint, ginger, goji

deTox me narancslé, uborka, friss spenót levelek
orange juice, spinach, cucumber

suPer me narancslé, szeder, kivi
oragne juice, blackberries, kiwi

Love me narancslé, eper, banán
orange juice, strawberry, banana

TEJES  TUrMIXOK 
m I L K S H a K E S

Turmixok váLAszToTT
Friss gyümöLcsbőL 
maDe wITh yOuR ChOICe OF 
FReSh FRuITS
ePer, máLnA, szeder, meggy, bAnán, 
AnAnász vAgy bArAck, ízLÉs szerinT 
házi kÉszíTÉsű hAbbAL És önTeTTeL
sTrAwberry, rAsPberry, bLAckberries, 
sour cherry, bAnAnA, PineAPPLe, 
PeAch wiTh choice oF whiPPed creAm 
And ToPPings
Kérésedre laktózmentes tejből is elkészítjük. 
You can choose lactose free milk.

Kérd turmixainkat növényi tejjel 500 Forint felárért! 
You can choose plant-based milk for extra 500 HUF.

1050/4 dl
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Ice coffee

SZESZES Italok / ALCOHOLIC DRINKS

BOr / W I N E
nyAkAs ALigvárom eTyeK-buDa  0.7 l    470/dl  2590/üveg
fehér házasítás, intenzíven gyümölcsös, könnyű bor 

ikon cAberneT FrAnc rosÉ  0.7 l        470/dl 2590/üveg 
DéL - baLaTON
Könnyed, friss, gyümölcsös, tiszta bor.

kiss gábor 364 rouge vILLáNy  0.7 l     500/dl   2790/üveg
vörös házasítás, dinamikus, gazdag fűszerezésű, gyümölcsös üde bor

SÖr / B E E R
heineken sör / beer 0,33 l 590
coronA sör / beer 0,33 l 790

KáVéK / COFFeeS
Koffeinmentesen vagy laktózmentes tejből is kérheted, növényi tejjel +300 Ft 
We also offer decaf coffee or lactose free milk, with plant-based milk +300 HUF

risTreTTo 490
eszPresszó / eSpReSSO 520
mAcchiATo esPresso 520
hosszú kávÉ 590
cAFFe Lungo 590
cAPPuccino 720
LATTe mAcchiATo 820
cAFFe LATTe 820
doPPio 920
cAFFe mochA 1090
tej, presszó kávé, csokiszósz, házi készítésű tejszínhab/chocolate syrup, whipped cream
cArAmeL/vAniLiA mAcchiATo 1090
vaníliaszirup, karamell szirup/ vanilla syrup, caramel sauce
Jeges kávÉ / ICe COFFee 1390
tej, hosszú kávé, vanília fagylalt, házi készítésű tejszínhab, csokiöntet, roletti

GUrUCCInO
JÉGKÁSÁK

chocoLATe 1090
 kávé mentes, tej csoki szósz, tejszínhab / coffee free
creAm cArAmeL 1090
kávé mentes, tej karamell szósz/ coffee free
cArAmeL 1190
karamell szirup, presszó kávé, tej,
caramel syrup, coffee, milk
mochA 1190
csokiszósz, tejszínhab, presszó kávé, tej
chocolate sauce, whipped cream, coffee, milk
guru coFFee 1390
csokiszósz, banán, tejszínhab, presszó kávé, tej
chocolate sauce, banana, whipped cream
nuTeLLA shAke Nutella, vanília  1390
fagylalt, tej, házi készítésű tejszínhab, roletti / 
Nutella, vanilla ice cream, milk, home made whipped cream, roletti
Forró csoki/ hOT ChOCOLaTe 790
KLaSSZIKuS, FehéR CSOKIS, mOGyORóS
háZI KéSZíTéSű habbaL
wITh hOme maDe whIppeD CReam
hAbos kAkAó 890
háZI KéSZíTéSű TejSZíNhabbaL 
wITh hOme maDe whIppeD CReam
Forró TeA 690
hOT Tea

KOKTélOK / COCTaILS

bAcArdi LimonádÉ  1390
bAcArdi coLA  1390

gin Tonic  1390
bombAy Fizz  1390
screwdrive  1390

moJiTo  1690
PinA coLAdA  1690

sex on The beAch  1790 

Long isLAnd ice TeA  1890

ALkohoLmenTes kokTÉLok
ALCOHOL FREE COCtAILS

virgin moJiTo  1290
virgin sex on The beAch  1290

virgin PinA coLAdA  1290

Koffeinmentesen vagy laktózmentes tejből is kérheted,
növényi tejjel +300 Ft 
We also offer decaf coffee or lactose free milk,
with plant-based milk +300 HUF
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Zöldség ropogtató + mexikói szósz

v
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 Pestos csirkés bagett

SzEnDVICSEK / S a N D W I C H E S

sPenóTkrÉmes / SpINaCh 890 1090
spenótkrém, sajt, főtt tojás, paradicsom 
spinach, cheese, eggs, tomato 

ToJásos / eGG SaLaD 890 1190
tojáskrém, főtt tojás, fejes saláta, paradicsom 
egg salad, eggs, lettuce, tomato

vegeTáriánus / veGeTaRIaN 890 1190
sajt, majonézes gomba, fejes saláta, paradicsom, paprika 
cheese, mushroom salad, lettuce, tomato, paprika

PuLykAsonkás / TuRKey ham 1090 1290
pulykasonka, sajt, fejes saláta, paradicsom 
turkey ham, cheese, lettuce, tomato

sonkA-sAJTos / ham-CheeSe 1090 1290
sonka, sajt, fejes saláta, paradicsom, uborka 
ham, cheese, lettuce, tomato, cucumber

guru hoT-dog 1090 1290
sült virsli, bacon, saláta, paradicsom, hagyma, ketchup, mustár 
frankfurter, bacon, lettuce, tomato, onion, ketchup, mustard 

márványsAJTos / bLue CheeSe 1090 1290
márványsajt, tojás, saláta, paradicsom 
blue cheese, eggs, lettuce, tomato 

zöLdFűszeres / GReeN heRbS 1190 1290
zöldfűszeres Créme Bonjour, feta, mozzarella, póréhagyma, uborka, fejes saláta 
Créme Bonjour creme with green herbs, feta, mozzarella, leek, cucumber, lettuce 
mAgyAros / huNGaRIaN 1190 1290
paprikás szalámi, sonka, sajt, fejes saláta, paradicsom, paprika 
salami, ham, cheese, lettuce, tomato, paprika

sAnTorini 1190 1350
pulykasonka, feta sajt, fejessaláta, paradicsom
turkey ham, feta, lettuce, tomato

ALmás / appLe   1190 1390
camembert, alma szeletek, dió, mazsola 
camembert, apple slices, walnuts, raisins

weLLness bAgeTT 1190 1390
csirkemell nuggetek, jégsaláta, majonéz 
nuggets, iceberg lettuce, mayo in rye bread baguette

TAco bAgeTT 1190 1390
nuggetek, jalapeno paprika, paradicsomos salsa, jégsaláta 
nuggets, jalapeno,  iceberg lettuce, tomato salsa in a white baguette

süLT bAconos / baCON 1290 1490
sonka, sajt, sült bacon, fejes saláta, paradicsom, hagyma 
ham, cheese, bacon, lettuce, tomato, onion

három sAJTos / 3 CheeSe 1290 1490
trappista, camembert, márványsajt, fejes saláta, paradicsom 
edam cheese, camembert, blue-cheese, lettuce, tomato

mozzAreLLA 1290 1490
mozzarella, oregánó, olívaolaj, fejes saláta, paradicsom, olívabogyó
mozzarella, oregano, olive oil, lettuce, tomato, olives

csirke griLL / ChICKeN GRILL 1290 1590
grillezett csirkemell csíkok, fejes saláta, paradicsom, választott öntet 
strips of grilled chicken breast, lettuce, tomato, sauce of your choice

cLub 1290 1590
sonka, bacon, sajt, főtt tojás, fejes saláta, paradicsom, majonéz 
ham, bacon, cheese, eggs, lettuce, tomato, mayo

d. beA kedvence / D. bea’S FavOuRITe 1290 1590
sonka, sajt, bacon,majonézes gomba, fejes saláta, paradicsom, uborka 
ham, cheese, bacon, mushroom salad, lettuce, tomato, cucumber

exTrA 1290 1590
sonka, sajt, sült bacon, tojáskrém, fejes saláta, paradicsom 
ham, cheese, bacon, egg salad, lettuce, tomato

mÉzes-musTáros / hONey-muSTaRD 1290 1590
grillezett csirkemell csíkok,  fejes saláta, paradicsom, mézes-mustáros öntet 
strips of grilled chicken breast, lettuce, tomato, honey-mustard dressing

AvocAdo-s / avOCaDO 1390 1690
avocado, pulykasonka, sajt, fejes saláta 
avocado, turkey ham, cheese, lettuce

TonhALAs / TuNa 1490 1690
kukoricás tonhal krém, fejes saláta, paradicsom, hagyma 
tuna salad, lettuce, tomato, onion

PesTos csirkÉs / peSTOS ChICKeN 1590 1890
pestoban pácolt csirkemell, ruccola, alma, paradicsom, póréhagyma 
strips of grilled chicken breast in pesto, ruccola, apple, tomato, leek

görög griLL / GReeK GRILL 1590 1890
grillezett csirkemell csíkok, feta, bacon, paradicsom, fejes saláta, póréhagyma 
strips of grilled chicken breast, feta, bacon, tomato, lettuce, leek

SzEnDVICSKÍSérŐ SaláTáK

mAJonÉzes kukoricA / CORN IN mayO 790

hAgymás virsLi sALáTA / 790  
FRaNKFuRTeR IN mayO wITh ONION

chiLis bAb / ChILLI beaNS 790

zöLdsÉg roPogTATós / veGGIe STICKS wITh mexICaN DIp

 1090

sült cipó
panini

(20 cm)

bagett
fehér/rozs
white/rye

(30 cm)

sült cipó
panini

(20 cm)

bagett
fehér/rozs
white/rye

(30 cm)
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RUSZTIKUS

HAJDINÁS KENYÉRBEN

KÍSÉRŐ SALÁTÁVAL,

BODZÁS ÖNTETTEL

tarjás quesadilla

KÉRHETED

TELJES KIŐRLÉSŰ

TORTILLÁBÓL IS

Buffalo ínyenc szendvics

Pulykás tortilla

ÍnYEnC SzEnDVICSEK
G o U R M E t  S a n d W I c H E S

verdurA griLLATA 1690
zöldfűszeres sajtkrém, grillezett kerti zöldségek, póréhagyma, tölgysaláta 
cream cheasee with herbs, grilled garden vegetables, leek, oakleaf lettuce

PesTo vegeTAriAnno 1690
rukkola, alma, koktélparadicsom, mozzarella golyók, zöld pesto 
ruccola, apple, cherry tomato, mozzarella balls, pesto

ProsciuTTo 1790
olasz házisonka, rukkola, parmezán 
prosciutto, ruccola, parmesan

curry csirke / CuRRy ChICKeN 1790
currys csirkesaláta, spenótlevél, ananász 
curry chicken salad, spinach leaves, pineapple

diJoni 1790
dijoni mustáros csirkesaláta, dió, tölgysaláta
dijon-mustard chicken salad, walnuts, oakleaf lettuce

PesTo rosso 1790
spenótlevél, vörös pestoban pácolt csirkemell, parmezán 
spinach, strips of grilled chicken breast in red pesto, parmesan

PesTo verde 1790
rukkola, alma, koktélparadicsom, póréhagyma, zöld pestoban pácolt csirkemell 
ruccola, apple, cherry tomato, leek, strips of grilled chicken breast in pesto

nizzAi TonhAL / TuNa NICOISe 1890
vegyes salátamix, tonhaldarabok, paradicsom, főtt tojás, kapribogyó, lilahagyma
mixed salad, tuna pieces, tomato, boiled eggs, capers, red onions

buFFALo 1990
rukkola, bivalymozzarella, szárított paradicsom, friss bazsalikom
ruccola, mozzarella di buffalo, dried tomato, fresh basil 

TOrTIlla SZENDVICSEK / SANDWICHES
EGY ADAG KÉt SZENDVICSEt tARtALMAZ / tWO PIECES PER PORtION

zöLdFűszeres / GReeN heRbS 1250
zöldfűszeres krémsajt, feta, uborka, fejes saláta
cream cheese with herbs, feta, cucumber, lettuce
mozzAreLLás / mOZZaReLLa 1290
mozzarella, paradicsom, olívabogyó, fejes saláta, majonéz
mozzarella, tomato, olive, lettuce, mayonnaise
PuLykás / TuRKey 1290
pulykamell sonka, sajt, paradicsom, fejes saláta, majonéz
turkey ham, cheese, tomato, lettuce, mayonnaise
bAcon-ös / baCON 1350
sonka, bacon, sajt, uborka, fejes saláta, majonéz
ham, bacon, cheese, cucumber, lettuce, mayonnaise
TonhALAs / TuNa 1350
fejes saláta, paradicsom, kukoricás tonhalkrém, füstölt sajt 
lettuce, tomato, tunacream, smoked cheese

QUESaDIlla MEnÜK  / QUESadIlla MEnUS
sült tortilla + chips + választható szósz 
tejföl, salsa, sajtszósz, avokádókrém
quesadilla +chips + sauce of your choice
sour cream, tomato salsa, cheese sauce, guacamole

vegeTáriánus / veGeTaRIaN 2190
tejföl, füstölt sajt, kukorica, fekete olívabogyó
sour cream, smoked cheese, corn, black olives
chiLis bAbos / ChILLI beaNS 2190
tejföl, mexikói chilis bab, kukorica
sour cream, mexican beans, corn

csirkÉs / ChICKeN 2190
tejföl, füstölt sajt, grillezett csirkemell csíkok
sour cream, smoked cheese, strips of grilled chicken breast
JALAPeno 2190
tejföl, grillezett csirkemell csíkok, jalapeno
sour cream, strips of grilled chicken breast, jalapeno

TArJás / SmOKeD ham 2190
tejföl, füstölt tarja, füstölt sajt, lilahagyma
sour cream, smoked ham, smoked cheese, red onion

TonhALAs  2190
kukoricás tonhalkrém, füstölt sajt, zöld olívabogyó, lilahagyma
tuna cream with sweet corn, smoked cheese, olives, red onion
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Ruccola saláta

Sal áTáK / S a l a d S
ceAsAr
friss saláta, kruton, parmezán szeletek / lettuce, crouton, parmesan 1790
grillezett csirkemell csíkokkal / strips of grilled chicken breast 2390
füstölt lazacdarabokkal / smoked salmon pieces 2490
koktél ráknyárssal / shrimps skewer 2690
görög / GReeK 1690
fejes saláta, paradicsom, uborka, feta, olívabogyó, hagyma, olívaolaj, oregánó
lettuce, tomato, cucumber, feta, olives, onion, olive oil, oregano

márványsAJTos / bLue CheeSe 1790
márványsajt, alma, kruton, póréhagyma, fejes saláta, paradicsom, majonézes öntet
blue cheese, apple, croutons, leek, lettuce, tomato, mayo dressing
wALdorF 1790
fejes saláta, márványsajt, dió, szőlő, waldorf öntet
lettuce, blue cheese, walnuts, grapes, waldorf dressing
hAwAii 1790
grillezett csirkemell csíkok, ananász, kukorica, fejes saláta, sajt, majonézes öntet
strips of grilled chicken breast, pineapple, corn, lettuce, cheese, mayo dressing
PiPi sALáTA / pIpI SaLaD 1890
csirke nugget, jégsaláta, paradicsom, kukorica, sajt, majonézes öntet
crispy chicken nuggets, iceberg lettuce, tomato, corn, cheese, mayo dressing
guru 1890
fejes saláta, paradicsom, pulykasonka, sajt, kukorica, majonézes öntet
lettuce, tomato, turkey ham, cheese, corn, mayo dressing
weLLness 1890
alma szeletek, kukorica, koktélparadicsom, kruton, jégsaláta, csirke nugget, waldorf öntet
apple slices, corn, cherry tomatoes, croutons, iceberg lettuce, nuggets, waldorf dressing
gyümöLcsös-csirke / ChICKeN wITh FRuITS 1990
grillezett csirkemell csíkok, fejes saláta, alma, körte, ananász, waldorf öntet
strips of grilled chicken breast, lettuce, apple, pear, pineapple, waldorf dressing
ciTrus sALáTA / CITRuS SaLaD 1990
jégsaláta, narancs és lime szeletek, grillezett csirkemell csíkok, vegyes pirított magvak, olívaolaj 
iceberg lettuce, orange and lime slices, strips of grilled chicken breast, mixed toasted seeds, olive oil
Friki sALáTA / FRIKI SaLaD 1990
ropogós csirkeszárnyak vagy csirke nugget, jégsaláta, uborka, 
paradicsom, salsa, tejföl, kukorica, jalapeno 
spicy chicken wings or crispy chicken nuggets, iceberg lettuce, cucumber, tomato, salsa, 
sour cream, corn, jalapeno
TonhALAs / TuNa 2090
fejes saláta, paradicsom, kukoricás tonhalkrém, kukorica, hagyma
lettuce, tomato, tuna cream, corn, onion
mÉzes-musTáros sALáTA / hONey - muSTaRD SaLaD 2090
jégsaláta, grillezett csirkemell csíkok, mézes-mustáros szósz, rozs ropogós, répa, szezámmag 
iceberg lettuce, grilled chicken breast, honey-mustard sauce, rye bread toast,
carrot slices, sesame seeds
AvocAdo 2090
avocado, tojás, kruton, fejes saláta, paradicsom, paprika, joghurtos öntet
avocado, eggs, croutons, lettuce, tomato, paprika, yoghurt dressing
mozzAreLLA 2090
mozzarella csíkok, grillezett csirkemell csíkok, olívaolaj, fejes saláta, paradicsom, olívabogyó, 
oregánó, balzsamecet
mozzarella strips, strips of grilled chicken breast, olive oil, lettuce, tomato, olives, oregano, vinegar
sAsLik sALáTA / ShISh Kebab SaLaD 2090
ananászos csirkenyárs, koktélparadicsom, kukorica, sajt, ananász, jégsaláta, majonézes öntet 
chicken shish kebab with pineapple, cherry tomatoes, corn, cheese, iceberg salad, mayo dressing
mediTerrán sALáTA jégsaláta, rukkola,piritott magvak,  2090
reszelt répa, száritott paradicsom, feta sajt kockák, szezámmag
iceberg salad, ruccola, carrot, feta, roasted seeds, sesame seeds, sun-dried tomato

ínyenc sALáTA / GOuRmeT 2190
 jégsaláta, rukkola, camembert, szőlő, dió, körte
iceberg lettuce, ruccola, camembert, grape, walnut, pear
diP & dusTed sALáTA / DIp & DuSTeD SaLaD 2290
csirkemell csíkok édes-chilis bundában paradicsom és jégsaláta ágyon, bébikukorica, füstölt sajt, guacamole 
chicken strips in crunchy sweet chilli coating, tomato, iceberg lettuce, baby corn, smoked cheese, guacamole

görög griLL sALáTA / GReeK GRILL SaLaD 2390
grillezett csirkemell csíkok, jégsaláta, paradicsom, uborka, feta, hagyma, olívaolaj, oregánó 
strips of grilled chicken breast, iceberg lettuce, tomatoes, cucumber, feta, onion, olive oil, oregano

minden sALáTA mAxi mÉreTben! Frico mAsdAme sALáTA   2490
kesudió, piritott magvak, áfonyaöntet, málnaecet, frico masdame sajtkockák
iceberg salad, ruccola, pomgranate, cashew,  roasted seeds, blueberry sauce, rapsberry vinegar, Firco 
MAASDAM cheese

diJoni 2490
dijoni mustáros csirkesaláta vegyes salátamix alapon, kruton, almaszeletek
dijon-mustard chicken salad, mixed salad, croutons, apple slices
currys csirke / CuRRy ChICKeN 2490
currys csirkesaláta jégsaláta ágyon, ananász, koktélparadicsom 
Curry chicken salad with iceberg lettuce, pineapple, cherry tomatoes

VEGán SaláTáK / VEGAN SALADS
FiTness 1590
fejes saláta, káposzta, uborka, paprika, paradicsom, répa, olívaolaj, balzsamecet
lettuce, cabbage, cucumber, paprika, tomato, carrot, olive oil, vinegar

crisPy 1690
jégsaláta, rukkola, madársaláta, pirított napraforgómag, szezámmag, sült répa, balzsamecet, olívaolaj
iceberg lettuce, ruccola, mix of salads, mixed toasted seeds, grilled carrots, vinegar, olive oil

rukkoLA-ciTrus / RuCCOLa-CITRuS 1890
jégsaláta, rukkola, narancs és lime szeletek, vegyes pirított magvak, olívaolaj 
iceberg lettuce, ruccola, orange and lime slices, mixed toasted seeds, olive oil

bodzás sPenóTos sALáTA / eLDeRFLOweR SpINaCh 1890
jégsaláta, spenótlevél, gránátalma, koktélparadicsom, bodzaolaj
iceberg salad, fresh spinach, pomgranate, cherry tomato, olive oil with elderflower flavor

HÓnaP SaláTáJa / SaLaD OF THE mONTH 1890
Minden hónapban a piac legfrissebb idénygyümölcseiből és zöldségeiből készítjük.
Made by fresh vegetables of the season. 
Az aktuális salátáról érdeklődj felszolgálóinknál!
grillezett csirkemell csíkokkal / strips of grilled chicken breast  +500

OlaSz SaláTáK/
ItalIan Sal adS
Penne Tonno 1890
penne, tonhal, jégsaláta, póréhagyma, paradicsom szeletek, majonéz
penne, tuna, iceberg lettuce, leek, tomato slices, mayonnaise
rukkoLA 1990
rukkola, salátamix, koktélparadicsom, dió, parmezán, olívaolaj 
ruccola, mix of salads, cherry tomatoes, walnuts, parmesan, olive oil
cAPrese  2190
jégsaláta, rukkola, paradicsom szeletek, mozzarella golyó, olívabogyó, olívaolaj, oregánó
iceberg lettuce, ruccola, tomato slices, mozzarella balls, olive, olive oil, oregano
TricoLore 2390
panírozott mozzarella rudak salátamix ágyon, alma, kukorica, koktélparadicsom, kruton, balzsamecet, olívaolaj
crumbed mozzarella sticks, apple, corn, cherry tomatoes, crouton, mix of salads, vinegar, olive oil
cAPrese di buFFALo 2490
rukkolás salátamix ágyon szárított paradicsom, bivalymozzarella, friss bazsalikom, fekete olívabogyó, olívaolaj, balzsamecet
ruccola, mix of salads, dried tomato, mozzarella di buffalo, fresh basil, black olive, olive oil, vinegar
Penne PesTo vegeTAriAnno 2490
penne, piros pesto, szárított paradicsom, jégsaláta, bivalymozzarella
penne, red pesto, dried tomato, iceberg lettuce, mozzarella di buffalo
Penne PesTo 2490
penne, piros pesto, szárított paradicsom, jégsaláta, grillezett csirkemell csíkok
penne, red pesto, dried tomato, iceberg lettuce, strips of grilled chicken breast
PesTo PoLLo  2490
jégsaláta, koktélparadicsom, grillezett csirkemell csíkok, mozzarella golyók, zöld pesto
iceberg lettuce, cherry tomatoes, strips of grilled chicken breast, mozzarella balls, green pesto

  SaláTaKÍSérŐK
rozs PiríTós fűszervajjal vagy fokhagymával 490 
Rye bReaD TOaST  with green herbs or garlic

TeJFöLös TorTiLLA Tekercs  490
TORTILLa ROLLS wITh SOuR CReam
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wraP MEnÜ + 600
Kérd kedvenc wrapedet menüben! (wrap + tortilla chips + választható szósz)
ask for menu size with tortilla chips and one sauce of your choice
Választható szósz: tejföl, salsa, sajtszósz, avokádókrém
Sauce of your choice: sour cream, tomato salsa, cheese sauce, guacamole

RUSZTIKUS

HAJDINÁS KENYÉRBEN

KÍSÉRŐ SALÁTÁVAL,

BODZÁS ÖNTETTEL

KÉRHETED

TELJES KIŐRLÉSŰ

TORTILLÁBÓL IS

KÉRHETED

TELJES KIŐRLÉSŰ

TORTILLÁBÓL IS

Lazac tortilla

TORTILLÁK / TORTILLAS
egy adag két szendvicset tartalmaz / two pieces per portion

(2db/adag)  (2 pieces per portion)

LAzAc / SALmOn 1390
kapros krémsajt, fejessaláta, füstölt lazacdarabok, kapribogyó
cream cheese with dill, lettuce, slices of smoked salmon, capers

TORmÁS LAzAc / SALmOn wITh hORSeRAdISh 1390
tormás krémsajt, fejessaláta, füstölt lazacdarabok
soft cheese with horseradish, lettuce, slices of smoked salmon

SpenóTOS LAzAc / SALmOn wITh SpInAch 1490
tejszínes fokhagymás spenótkrém, fejessaláta, füstölt lazacdarabok
spinach cream with garlic, lettuce, slices of smoked salmon

wRApeK / wRApS

FISh FILé / FISh FILeT  1490
jégsaláta, paradicsom, ropogós halfalatok, aioli szósz
iceberg salad, tomatoes, crispy fish nuggets with aioli

TInTAhAL / cALAmARI 1490
jégsaláta, paradicsom, bundázott tintahal karikák  aioli szósz
calamari iceberg salad, tomatoes, crumbed calamari rings with aioli

ScAmpI 1590
tölgyfasaláta, bundázott rák, ázsiai gyömbérszósz
oakleaf lettuce, crumbed scampi, Asian ginger sauce

nIzzAI TOnhAL / TunA nIcOISe 1690
vegyes salátamix, tonhaldarabok, paradicsom, főtt tojás, kapribogyó, lilahagyma
mixed salad, tuna pieces, tomatoes, boiled eggs, capers, red onions

LAzAc / SALmOn 1690
tölgyfasaláta, füstölt lazacdarabok, szeletelt tojás, reszelt répa, 
tormás krémsajt öntet
oakleaf lettuce, slices of smoked salmon, slices of eggs, grated carrots, 
cream cheese with horseradish

BAGeTTeK / BAGueTTeS
30 cm-es fehér vagy rozs bagett / 30 cm white or rye baguette

FISh FILé / FILeT OF FISh  1590
jégsaláta, paradicsom, ropogós halfalatok aioli szósz
iceberg salad, tomatoes, crispy fish nuggets with aioli

TInTAhAL / cALAmARI  1690
jégsaláta, paradicsom, bundázott tintahal karikák, ázsiai gyömbérszósz
iceberg salad, tomatoes, crumbed calamari rings, Asian ginger sauce

ScAmpI FRITTI / ScAmpI FRITTI 1690
jégsaláta, paradicsom, bundázott rákok, ázsiai gyömbérszósz
iceberg salad, tomatoes, crumbed scampi, Asian ginger sauce

nIzzAI TOnhAL / TunA nIcOISe 1790
vegyes salátamix, tonhaldarabok, paradicsom, főtt tojás,
kapribogyó, lilahagyma
mixed salad, tuna pieces, tomatoes, boiled eggs, capers, red onions

ÍnYenc SzendVIcSeK / GOuRmeT SAndwIcheS 
rusztikus, hajdinás kenyérben
 

KOKTéLRÁK / ShRImp 1890
tölgyfasaláta, majonézes tojássaláta, koktélrák
oakleaf lettuce, egg salad with mayonnaise, shrimp

GYümöLcSöS KOKTéLRÁK / ShRImp wITh FRuIT 1890
tölgyfasaláta, koktélrák, mandarin, ananász, waldorf öntet
oakleaf lettuce, shrimp, mandarines, pineapple, waldorf dressing

nIzzAI TOnhAL / TunA nIcOISe 1990
vegyes salátamix, tonhaldarabok, paradicsom, főtt tojás,
kapribogyó, lilahagyma
mixed salad, tuna pieces, tomatoes, boiled eggs, capers, red onions

LAzAc / SALmOn 1990
kapros krémsajt, ruccolás madársaláta, füstölt lazacdarabok, kapribogyó
cream cheese with dill, smoked salmon pieces, ruccola, lamb’s lettuce, capers
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Fish mix tál

TÁLAK / pLATTeRS

FISh FILé TÁL / FISh FILeT pLATTeR 3690
ropogós halfalatok, fűszeres negyedburgonya,
majonézes kukorica, vegyes saláta, aioli szósz
crispy fish nuggets, sweet corn with mayonaise, mixed salad,
aioli, spicy potato wedges

nYÁRS TÁL / SKeweR pLATTeR 3990
chilis-limeos ráknyársak, fekete szeletelt olívabogyó, lime, wasabi szósz, 
fokhagymás rozsropogós, piros pestos tésztasaláta, koktélparadicsom, 
parmezán
chilli-lime shrimps skewer, sliced black olives , lime, wasabi sauce, garlic rye 
crackers with red pesto penne salad, cherry tomatoes, parmesan

FIShmIx TÁL / FIShmIx pLATTeR 4190
ropogós halfalatok, bundázott tintahal karikák, ropogós torpedórák 
farkak, kapribogyó, koktélparadicsom, zellerszár, bébikukorica, ázsiai 
gyömbérszósz, fűszeres negyedburgonya, tonhalas tésztasaláta
crispy fish nuggets, crumbed calamari rings, crispy prawns, capers, cherry tomatoes, 
celery, baby sweet corn, potato wedges, tuna penne, Asian ginger sauce

BOxOK / BOxeS

FISheRmAn 1990
ropogós halfalatok vagy bundázott tintahal karikák,
fűszeres negyedburgonya, aioli szósz
crispy fish nuggets or crumbed calamari rings with potato wedges and aioli

ScAmpI 2190
bundázott rák, fűszeres negyedburgonya, ázsiai gyömbérszósz
crumbed scampi with potato wedges and Asian ginger sauce 

TORpedO 2290
ropogós torpedórák farkak, fűszeres negyedburgonya, ázsiai gyömbérszósz
crispy prawns, with potato wedges and Asian ginger sauce

FIShmIx 2390
ropogós halfalatok, bundázott tintahal karikák és ropogós torpedorák farkak, 
fűszeres negyedburgonya, ázsiai gyömbérszósz
crispy fish nuggets, crumbed calamari rings and crispy prawns with potato 
wedges and Asian ginger sauce

RÁKnYÁRS / ShRImpS SKeweR 2890
chilis-limeos ráknyársak, fűszeres negyedburgonya, wasabi szósz
chilli-lime shrimps skewer with potato wedges and wasabi

FISh mAxI mIx BOx 3790
ropogós halfalatok, tintahal karikák,torpedórák falatok, panírozott
rákok, ráknyárs, negyedburgonya, aioli, és ázsiai gyömbérszósz
crumbed fish bites, calamari rings, crispy prawns, crumbed scampi, shrimps 
skewer with potato wedges, aioli and asian ginger sauce

SALÁTÁK / SALAdS
mInden SALÁTA mAxI méReTBen!

TORpedó RÁKFAROK SALÁTA / 
TORpedO ShRImpS SALAd 2190
jégsaláta, koktélparadicsom, kukorica, ropogós torpedórák farkak,
citromkarika, ázsiai gyömbérszósz
iceberg salad, cherry tomatoes, crispy torpedo shrimps, corn, 
lemon rings, Asian ginger sauce

LAzAcOS penne / SALmOn penne 2190
tejszínes spenótos tésztasaláta, füstölt lazacdarabok, jégsaláta, 
koktélparadicsom, kapribogyó
penne with creamed spinach and slices of smoked salmon, iceberg salad, 
cherry tomatoes, capers

SARdeLLA / AnchOVY 2190
ruccola, salátamix, szárított paradicsom, szardella, kapribogyó
ruccola, mixed salad, dried tomatoes, anchovies, capers

GYümöLcSöS RÁKSALÁTA /
ShRImp SALAd wITh FRuITS 2290
koktélrák vegyes salátaágyon, kesudió, szőlő, mandarin, kiwi, waldorf öntet
shrimps served on mixed salad, cashews, grapes, mandarines, kiwi, waldorf 
dressing

nIzzAI SALÁTA / nIcOISe SALAd  2590
koktélparadicsom, fekete olíva, kapribogyó, főtt tojás, lilahagyma, 
tonhaldarabok vegyes salátaágyon, olívaolaj
tuna pieces, cherry tomatoes, black olives, capers, boiled eggs, red onion, served 
on mixed salad, oive oil

RÁKnYÁRS SALÁTA / ShRImpS  SKeweR SALAd 
1  ráknyárssal / with 1 skewer 2590
2 ráknyárssal / with 2 skewers 3190
chilis-limeos ráknyársak jégsaláta és tölgyfasaláta ágyon, 
koktélparadicsom, szeletelt fekete olíva, lime gerezdek, ázsiai gyömbérszósz
chilli-lime shrimps skewer, iceberg salad, oakleaf lettuce, cherry tomatoes,
black olive, lime slices and Asian ginger sauce

LAzAcOS RuccOLA SALÁTA /
RuccOLA SALAd wITh SALmOn 2590
füstölt lazacdarabok ruccolás vegyessaláta ágyon, koktélparadicsom,
parmezán, dió, olívaolaj
slices of smoked salmon served on mixed salad with ruccola, cherry tomatoes, 
parmesan, walnuts, olive oil

AVOKÁdóSALÁTA KOKTéLRÁKKAL /
AVOcAdO SALAd wITh ShRImp 2690
jégsaláta, koktélparadicsom, avokádó, szeletelt tojás, koktélrák, 
ázsiai gyömbérszósz
shrimps, iceberg salad, cherry tomatoes, avocado, sliced eggs, Asian ginger sauce

LAzAc SALÁTA / SALmOn SALAd 2690
füstölt lazacdarabok jégsaláta ágyon, szeletelt fekete olíva, 
citromkarika, madársaláta, kapribogyó, olívaolaj
slices of smoked salmon served on iceberg salad with sliced black olive, 
lemon rings, lambs lettuce, capers, olive oil

GRILLezeTT KIRÁLYRÁK SALÁTA /
KInG pRAwn SALAd 2990
ruccolás salátamix, koktélparadicsom, parmezán, királyrák, ázsiai 
gyömbérszósz
mixed salad with ruccola, parmesan, king prawn, cherry tomatoes,
Asian ginger sauce
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Saslik tál

KÉRHETED

TELJES KIŐRLÉSŰ

TORTILLÁBÓL IS

Friki box

Maxi mix box

wraP-EK / W R a P S
vegeTáriánus / veGeTaRIaN 1190
tejföl, fejes saláta, füstölt sajt, fekete olívabogyó, sajtszósz, salsa
sour cream, lettuce, smoked cheese, black olives, cheese sauce, salsa 
PiPi wrAP 1390
tejföl, csirke nugget, jégsaláta, majonéz vagy salsa
chicken nuggets, iceberg lettuce, mayonnaise or salsa
Friki 1490
tejföl, csirke nugget, jégsaláta, salsa, jalapeno
chicken nuggets, sour cream, iceberg lettuce, salsa, jalapeno
görög / GReeK 1490
grillezett csirkemell csíkok, feta sajt, hagyma, paradicsomos salsa, fejes saláta, tejföl
strips of grilled chicken breast, feta, onion, tomato salsa, lettuce, sour cream
JALAPeno 1490
grillezett csirkemell csíkok, salsa, fejes saláta, jalapeno, tejföl
strips of grilled chicken breast, tomato salsa, lettuce, jalapenos, sour cream
mexikói wrAP 1490
tejföl, csirkemell csíkok édes-chilis bundában, jégsaláta, majonéz vagy salsa
chicken strips  in  crunchy sweet chilli coating, iceberg lettuce, mayonnaise or salsa
TonhALAs / TuNa 1490
tejföl, tonhakrém, tejföl, paradicsom, fejes saláta, kukorica, hagyma
tuna salad, tomato, lettuce, corn, onion
exTrA Friki 1590
csirkemell csíkok édes-chilis bundában, tejföl, jégsaláta, kaliforniai paprika, paradicsom, guacamole
chicken strips  in  crunchy sweet chilli coating, sour cream, iceberg lettuce,  california peppers, tomato, guacamole

wraP MEnÜ + 600
Kérd kedvenc wrapedet menüben! (wrap + tortilla chips + választható szósz)
ask for menu size with tortilla chips and one sauce of your choice

Választható szósz: tejföl, salsa, sajtszósz, avokádókrém
Sauce of your choice: sour cream, tomato salsa, cheese sauce, guacamole

BOXOK / B o X E S
TorTiLLA box 890
Kérd MAXI méretben még egy  szósszal + 500Ft-ért!
Ask for Maxi size with one more sauce of your choice only for +500 HUF
tortilla chips, salsa

Friki box 1690
ropogós csirkeszárny, vagy csirke nugget, tortilla chips, salsa
crispy chicken wings or  chicken nuggets, tortilla chips, salsa

exTrA Friki box 1890
csirkemell nugget, édes- chilis bundában, tortilla chips, guacamole
chicken strips in crunchy sweet chilli coating, guacamole, tortilla chips

sAsLik box / ShISh Kebab bOx 1990
ananászos csirkenyárs, tortilla chips, mézes-mustáros öntet
chicken shish kebab with pineapple, tortilla chips, honey-moustard dressing

mix box 1990
csirkemell csík édes-chilis bundában, ropogós csirkeszárny,
csirke nugget, tortilla chips, salsa szósz
chicken strips in crunchy sweet chili coating, crispy chicken wings,
chicken nuggets, tortilla chips, salsa sauce

MaXI BOXOK / maXIBOXES
mAxi Friki box ropogós csirkeszárny vagy csirke nugget 2390
vagy csirkemell csík édes-chilis bundában, tortilla chips, választható öntet
crispy chicken wings or chicken nuggets, tortilla chips, kinds of sauce of your choice
or chicken strips in crunchy sweet chilli coating
csALádi mix box / FamILy mIx bOx 2590
husinyalóka, ropogós csirkeszárny, csirke nugget,
tortilla chips, választható öntet
chicken lollypop, crispy chicken wings, chicken nuggets, tortilla chips,
kinds of sauce of your choice
mAxi mix box 2790
csirkemell csík édes- chilis bundában, ropogós csirkeszárny,
csirke nugget,tortilla chips, választható öntet
chicken strips in crunchy sweet chili coating, crispy chicken wings,
chicken nuggets, tortilla chips, kinds of sauce of your choice

TálaK / P L aT T E R S
hAgymAkArikA Torony / ONION RING TOweR 1390
ropogós hagymakarikák, salsa, majonézes öntet, tortilla chips
crispy onion rings, salsa, mayonnaise,  tortilla chips
márTogATós TAPAs TáL / TapaS pLaTTeR 1990
3 féle választható mártogatós (tojáskrém, tonhal, guacamole,
spenót, fűszervajas pirítóssal)
An assortment of 3 dips of ypur choice with rye toast (tuna, egg salad,  
guacamole or spinach)
mexikói TáL / mexICaN pLaTTeR 2490
tejfölös tortilla tekercs, tortilla chips, grillezett csirkemell csíkok, jalapeno, paradicsom, 
kukorica, olívabogyó, guacamole, kaliforniai paprika, lime
tortilla rolls, tortilla chips, strips of grilled chicken breast, jalapeno, tomato, corn, olives,
guacamole, california peppers, lime
Friki TáL / FRIKI pLaTTeR 2990
ropogós csirkeszárnyak vagy nuggetek, tortilla chips, roquefort öntet, friss zellerszár, 
tavaszi karotta, paradicsom, kukorica, jalapeno
crispy chicken wings or chicken nuggets, tortilla chips, roquefort dip, 
fresh celery stick, carrot, tomato, corn, jalapeno
sAsLik TáL / ShISh Kebab pLaTTeR  2990
ananászos csirkenyárs, szőlő, ananász, füstölt sajt, mézes-mustáros öntet, paradicsom,
kukorica, rozs ropogós
chicken shish kebab with pineapple, grapes, smoked cheese, honey-mustard dressing,
tomato, corn and rye toast
szicíLiA TáL / SICILIa pLaTTeR 3590
tonhalas penne tészta, szárított paradicsom, mozzarella golyók, zöld pesto, 
oregánós panini szeletek, érett parmezán sajt, szalámi, rukkola, kapribogyó
tuna pasta salad, sun dried tomatoes, mozzarella balls, pesto, oregano toasted panini,
parmesan, salami, capers, ruccola
bAráTi sAJT TáL / CheeSe pLaTTeR 3990
mozzarella golyók, feta, camembert, füstölt sajt, zöldfűszeres krémsajt, szőlő,
rozs ropogós, koktélparadicsom, olívabogyó, dió, mazsola
mozzarella balls, feta, camembert, smoked cheese, cream cheese with herbs,
grapes, rye bread toast, cherry tomatoes, olives, walnuts, raisins

KÉRD BOXODAT

GLUTÉNMENTES

TORTILLA CHIPS-BŐL

PLUSZ

200 FORINTÉRT!
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POP-OK
morning PoP reggeLi AJánLAT 11 óráig 1590
breAkFAsT oFFer AvAiLAbLe TiLL 11 Am
omlett, szárított paradicsom, rozs kenyér, joghurt, ropogós granola, méz, szezonális gyümölcs
omelette, sun dried tomatoes, rye bread, yogurt, crunchy granola, honey, seasonal fruit

PoP menü PoP to start + maiN PoP + sweet PoP 2490
válogasd össze guru kedveNCeidből PoP meNüdet! 
Create your owN PoP meNu of your favorite guru disHes!

PoP ebÉd AJánLAT  hÉTköznAP 11.00 – 14.00 óráig  2190
sPeCial PoP meNu offer oNly oN weekdays from 11 am- 2 Pm

Sült csipegetős tál

SnaCK-EK / S N aC K S  

TorTiLLA chiPs / TORTILLa ChIpS 650 
hAsábburgonyA / FReNCh FRIeS 790
doLLár burgonyA / pOTaTO ChIpS 790
hAgymAkArikA (6 db) / ONION RINGS (6 pieces) 890
süLT Édes burgonyA / SweeT pOTaTO FRIeS 890

SalSáK  éS  DIP-EK / S a L S a S  & D I P S  

TeJFöL / SOuR CReam 200
csíPős PArAdicsom szósz  /  SpICy TOmaTO SaLSa 290
sAJTszósz / CheeSe SauCe 390
guAcAmoLe (avokádó szósz) 390
JALAPeno PAPrikA / jaLapeNO peppeRS 390
mexikói szósz / mexICaN SauCe 390

MEnÜ aJánlaTOK / m E N U

reggeLi AJánLATok  11 óráig
sPeCial offers for breakfast  till 11 am

omLeTT Friss bAgeTTeL 790 
OmLeTTe wITh FReSh baGueTTe
kérd választható feltétekkel: szárított paradicsom, sajt, tarja, pirított hagyma +100
Choose your own toppings: sun dried tomato, cheese, smoked ham, roasted onion

hAm & eggs Friss bAgeTTeL 890 
ham & eGGS wITh FReSh baGueTTe
grAnoLA TáL / bOwL 990
granola, joghurt, méz, szezonális gyümölcsök
granola, yogurt, honey, seasonal fruits
AngoL reggeLi / eNGLISh bReaKFaST 1490
bacon, virsli, mexikói bab, tükörtojás,  friss bagett
bacon, frankfurter, mexican beans, fried egg, baguette

MElEGéTEl KÍnálaTUnK / H O T  m E a L S

nAPi Leves / SOup OF The Day 950

roPogós FALATok / CRISpy bITS 2190
ropogós hagymakarika és csirkeszárny, dollár burgonya, thai szósz
crispy onion rings and chicken wings with potato chips, thai sauce

egzoTikus csirkenyársAk / exOTIC ShISh Kebab 2290
ananászos csirkenyársak, dollárburonya, grillezett ananászkarikák,
mézes-mustáros öntet, szőlőszemek
shish kebab with grilled pineapple slices, potato chips and honey-mustard dressing, grapes

Penne PesTo PArAdicsomos csirkenyárs/  2390 
peNNe peSTO TOmaTO ShISh Kebab
penne pesto rosso szárított paradicsommal, paradicsomos csirkenyárs,
reszelt parmezán, koktélparadicsom
penne pesto rosso with sun dried tomatoes, 4 tomato shish kebab,  
grated parmesan and cherry tomatoes

chicken chiPs & diP TáL / pLaTTeR 2490
csirkemell csíkok édes-chilis bundában, bébikukorica, dollár burgonya, guacamole
chicken strips in crunchy sweet chilli coating, baby corn, potato chips, guacamole

Penne PesTo ráknyárs / 2790 
peNNe peSTO wITh ShRImpS
penne pesto rosso gyömbéres ráknyárs, koktélparadicsom
penne pesto rosso with ginger marinated shrimps skewer, cherry tomatoes

süLT csiPegeTős TáL / FRIeD FINGeRFOOD pLaTTeR 3590
csirkemell csíkok édes-chilis bundában, ropogós csirkeszárnyak, ropogós hagymakarika,
dollár burgonya, guacamole
mexican chicken wings, chicken strips in crunchy sweet chilli coating, onion rings and 
potato chips with guacamole
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PoP To sTArT
• napi leves  
• caprese saláta  
• sült édesburgonya
• soup of the day  
• caprese salad  
• fried sweet potato

mAin PoP
• tortilla chips
• tojáskrém édes-chilis
     csirkemell csíkokkal
• majonézes kukorica saláta
     csirkeszárnnyal
• tortilla chips  
• egg salad with sweet
   chilli chicken strips  
• crispy chicken wings with
   corn in mayo

sweeT PoP
• tejberizs Oreo ölelésben
• túróálom barack szeletekkel
• karamellás granola banánnal
• milk-rice with Oreo  
• cottage cheese with peach  
• caramel granola with banana
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KÉRD 

GLUTÉNMENTES

TÉSZTÁBÓL

PALACSINTÁIDAT PLUSZ

200 FORINTÉRT!

Görög grill óriáspalacsinta

éDESSéGEK / dESSERtS
bAnAnA sPLiT 1450
csoki öntet, vanília fagyi, banán, eper, málna, szeder, tejszínhab, roletti 
banana, vanilla ice cream, home made whipped cream, strawberry, raspberry, blackberries
máLnás gyümöLcskeheLy/ FRuIT Cup wITh RaSpbeRRIeS 1450
áfonya öntet, mála, vanília fagyi, tejszínhab, roletti 
raspberry, vanilla ice cream, home made whipped cream, cranberry syrup
Jeges kArAmeLL-Torony / CaRameL-TOweR wITh ICe 1450
karamell öntet, tönkölybúza crunchy, vanília fagyi, tejszínhab 
caramell sauce, chrunchy granola, home made whipped cream
JoghurTos gyümöLcskeheLy / FRuIT Cup wITh yOGhuRT 1450
banán, eper, málna, alma, körte, gyümölcs joghurt, müzli
strawberry, raspberry, banana, apple, pear, fruit yogurt, muesli

SÓS ÓrIáSPalaCSInTáK 
SavORy PaNCaKES
TArJás FüsTöLT sAJTos/ 1190
SmOKeD ham wITh SmOKeD CheeSe
hAwAii/ hawaIIaN 1250
trappista sajt, kukorica, ananász, tarja
ham, pineapple, sweet corn, cheese

három sAJTos / 3 CheeSe  1350
trappista sajt, füstölt sajt, camembert 
edam cheese, smoked cheese, camembert

mediTerrán sPenóTos házi TeJszínes /  1390
meDITeRRaNeaN SpINaCh
spenótkrém, szárított paradicsom szeletek, feta sajt kokcák
spinach cream, sun-dried tomato, feta

Avokádós / avOCaDO 1450
avokádó szeletek, trappista vagy füstölt sajt
fresh avocado, smoked or edam cheese

mÉzes musTáros csirkÉs / 1490
hONey-muSTaRD ChICKeN
trappista sajt, grillezett csirkemell csíkok, mézes mustáros öntet
edam cheese, strips of chicken breast honey-mustard sauce

sAJTkrÉmes Fűszeres / CReam wITh DILL 1490
zöldfűszeres sajtkrém, grillezett csirkemell csíkok, kukorica, oregánó
cream cheese with herbs, grilled chicken breast, sweet corn, oregano

zöLd PesTos / GReeN peSTO 1590
zöld pesto szósz, grillezett csirkemell csíkok, füstölt sajt
green pesto, strips of grilled chicken breast, smoked cheese

Piros PesTos / ReD peSTO 1590
piros pesto szósz, grillezett csirkemell csíkok, szárított paradicsom, parmezán
red pesto, strips of grilled chicken breast, sun-dried tomato, parmesan

körTÉs cAmemberTes / peaR CamembeRT 1590
édes körte szeletek, camembert, dió, rukkola, méz
sweet pear slices, camembert, walnut, ruccola, honey

diJoni csirkÉs / DIjON ChICKeN 1690
grillezett csirkemell csíkok, dijoni mustáros öntet, dió, friss spenót levelek, pirított hagyma
strips of grilled chicken breast, Dijon-mustard sauce, walnut, fresh spinach, roasted onion

currys csirkÉs / CuRRy ChICKeN 1690
grillezett csirkemell csíkok, házi currys öntet, ananász, koktélparadicsom, friss spenót levelek
strips of grilled chicken breast, curry sauce, pineapple, cherry tomato, fresh spinach

dALLAs bbQ 1690
grillezett csirkemell csíkok, füstölt sajt, kukorica, jalapeno, bbq öntet, pirított hagyma
strips of grilled chicken breast, smoked cheese, sweet corn, jalapeno, bbq sauce, roasted onion

nizzAi TonhALkrÉmes / NICe TuNa 1690
kukoricás tonhalkrém, kapribogyó, lilahagyma, koktélparadicsom, rukkola
tune cream with sweet corn, capres, red onion, cherry tomato, ruccola

görög griLL PALAcsinTA  1590
grillezett csirkemell csíkok, zöld olívabogyó, feta sajt
strips of grilled chicken breast, green olives, feta

bArAckos FeTás csirkÉs / peaCh-FeTa-ChICKeN 1690
grillezett csirkemell csíkok, feta sajt kockák, őszibarack, fekete olívabogyó
strips of grilled chicken breast, feta, peach, black olives

sAJTkrÉmes LAzAcos / CReam CheeSe-SaLmON 1690
zöldfűszeres sajtkrém, füstölt lazac darabok, kapribogyó, rukkola
cream cheese with herbs, smoked salmon, ruccola, capers

éDES ÓrIáSPalaCSInTáK 
SWEET PaNCaKES
nuTeLLás csokiönTeTTeL / 990
NuTeLLa wITh ChOCOLaTe SyRup
csokoládé öntet díszítéssel

bounTy csokiönTeTTeL / bOuNTy 1090
Nutella, kókuszreszelék, csoki öntettel / Nutella, coconut, chocolate syrup
nuTeLLás mogyorós csokiönTeTTeL/ 1090
NuTeLLa wITh NuTS aND ChOCOLaTe SyRup
csoki Pudingos váLAszToTT gyümöLccseL / 1190
ChOCOLaTe CuSTaRD wITh FRuIT OF yOuR ChOICe
vAníLiA Pudingos váLAszToTT gyümöLccseL / 1190
vaNILLa wITh FRuIT OF yOuR ChOICe
nuTeLLás bAnános csokiönTeTTeL / 1290
NuTeLLa-baNaNa wITh ChOCOLaTe SyRup
FöLdimogyoróvAJAs / 1290
peaNuTbuTTeR jeLLy földimogyoróvaj, áfonyalekvár, szeder, áfonya öntet /
peanutbutter, cranberry jam, blackberries, cranberry syrup

ALmás FAhÉJAs vAníLiA önTeTTeL / 1290
appLe-CINNamON wITh vaNILLa CuSTaRD
nuTeLLás váLAszToTT gyümöLccseL, 1390
csokiönTeTTeL /
NuTeLLa wITh FRuIT OF yOuR ChOICe, ChOCOLaTe SyRup 

JuhArsziruPos őszibArAckkAL / 1450
peaCh wITh mapLe SyRup
vanília puding, fahéj, őszibarack, juharszirup

Túrós váLAszToTT gyümöLccseL / 1490
COTTaGe CheeSe wITh FRuIT OF yOuR ChOICe
erdei gyümöLcsös TeJberizs / 1490
FORReST FRuIT RICe puDDING
tejberizs, málna, eper, áfonyaöntet
raspberry, strawberry, cranberry syrup, rice pudding

kArAmeLLás bAnános vAníLiás / 1490
baNaNa-CaRameL-vaNILLa puDDING
banán, vanília puding, ropogós karamell kockák / with crunchy caramel

oreos TeJberizs / 1590
OReO RICe puDDING
tejberizs, Oreo keksz, csokiöntet, tejszínhab / Oreo, chocolate syrup, whipped cream

ePres cheesecAke házi mAscArPonÉs /  1590
STRawbeRRy CheeSeCaKe
mascarponés sajtkrém, crunchy zab granola, eper, eper öntet
mascarpone, crunchy granola, strawberry, strawberry syrup

nuTeLLás cheesecAke házi mAscArPonÉs /  1590
NuTeLLa CheeSeCaKe
mascarponés sajtkrém, crunchy zab granola, Nutella, mogyoró, karamell öntet
mascarpone, crunchy granola, Nutella, nuts, caramel syrup

A csokis, vaníliás, nutellás és túrós palacsintához választható gyümölcsök:
eper, málna, szeder, meggy, banán, ananász, barack.
Chocolate, vanilla, nutella and cottage cheese pancakes made with your choice of fruits: 
strawberry, raspberry, blackberries, sour cherry, banana, pineapple, peach.
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• ha egy jól szervezett, igazi csapatmunkával összeállított, 
zökkenőmentesen lebonyolított rendezvényt szeretne
• ha cége arculatához illő, modern szolgáltatást szeretne 
nyújtani partnereinek
• ha újszerű, egyedi rendezvénnyel tenné vonzóvá cégét
 ügyfelei számára
• ha unja már a hagyományos fogadásokat
... kérjen party termékeinkről ismertetőt!

• házon beLüL
• áLLóFogAdáskÉnT

• kiTeLePüLÉsseL
• ÉTTermeinkben

• Exclusive snack kapszulák
• Friss, egészséges salátatálak
• Koktélgúla kompozíció
• Vitamin csipegető tál
• Látványtál prosciutto,
   sárgadinnye nyársakkal

• Mini császárzsemle szendvicsek
• Ínyenc göngyölt tortilla
• Desszertkapszulák házi krémekből
• Gyümölcsnyársak sárgadinnyében
• Nutellás palacsinta falatok
   kókuszreszelékkel

Családi eseményekre

baráti összejövetelre

munkahelyi rendezvényekre

PArTy kínáLATunk:
•	 könnyen rendelhető

•	 könnyen tálalható

•	 könnyen fogyasztható

•	 könnyed ételek

party@guru.hu

sAJáT kÉszíTÉsű mAzsoLás TúrókrÉm 650
COTTaGe CheeSe wITh RaISINS maDe FROm
OuR hOme ReCIpe

házi kÉszíTÉsű gyümöLcsJoghurT 650
hOme maDe FRuIT jOGhuRT
barack vagy eper ízesítéssel / with peach or strawberries

Frissen kÉszüLT gyümöLcssALáTA 690
Az APró mAncsoknAk idÉnygyümöLcsökbőL 
FReShLy maDe SeaSONaL FRuIT SaLaD FOR
TINy FINGeRS

AngyALi eLedeL – ránToTT hAgymAkArikA gLóriák 850
The aNGeL’S FavORITe - FRIeD ONION RINGS

ördögi eLedeL - ránToTT husinyALókA 850 
The DevIL’S SNaCK - ChICKeN LOLLypOp

Friki bácsi nuggeTJei - ránToTT csibeFALATkák 850 
uNCLe FRIKI’S GOLDeN NuGGeTS-ChICKeN NuGGeTS

sün ALAdár kedvence - ránToTT mozzAreLLA rudAcskák 850 
aLaDaR, The heDGehOG’S FavORITe FRIeD mOZZaReLLa STICKS

FicánkA - hAL nuggeT 850
rántott halfalatkák/ deep fried fish nuggets

hoT-dog á Lá köLök guru 990 
sült virsli, bacon, saláta, paradicsom, sült cipóban
hot-dog with bacon, lettuce and tomato

KIS mENÜ mEgLEPETéS aJáNDéKKaL / SmaLL mENU SURPRISE gURU

ördögi eLedeL / The DevIL’S SNaCK 1590
rántott husinyalóka, sült krumpli, majonéz + ajándék
chicken lollypop, french fries, mayo + surprise

Friki bácsi nuggeTJei  1590
uNCLe FRIKI’S GOLDeN NuGGeTS
rántott csibefalatok, sült krumpli, majonéz + ajándék / chicken nuggets, french fries, mayo + surprise

sün ALAdár kedvence 1590
aLaDaR, The heDGehOG’S FavORITe
rántott mozzarella rudak, sült krumpli, majonéz + ajándék
fried mozzarella sticks, french fries, mayo + surprise

AngyALi eLedeL/ The aNGeL’S FavORITe 1590
rántott hagymakarikák, sült krumpli, majonéz + ajándék
fried onion rings, french fries, mayo + surprise

FicánkA menü / FLOuNDeR meNu 1590
rántott halfalatkák, sültkrumpli, majonéz + ajándék
deep fried fish nuggets, french fries, mayo + surprise

Nagy mENÜ mEgLEPETéS aJáNDéKKaL / LaRgE mENU SURPRISE gURU

ördögi eLedeL / The DevIL’S SNaCK 2290
rántott husinyalóka, sült krumpli, majonéz, 2,5 dl üdítő, Nutella B-ready + ajándék
chicken lollypop, french fries, mayo, 2,5 dl drink, Nutella B-ready + surprise

Friki bácsi nuggeTJei  2290
uNCLe FRIKI’S GOLDeN NuGGeTS
rántott csibefalatok, sültkrumpli, majonéz, 2,5 dl üdítő, Nutella B-ready + ajándék 
chicken nuggets french fries, mayo, 2,5 dl drink, Nutella B-ready+ surprise

sün ALAdár kedvence 2290
aLaDaR, The heDGehOG’S FavORITe
rántott mozzarella rudak, sült krumpli, majonéz, 2,5 dl üdítő, Nutella B-ready + ajándék
fried mozzarella sticks, french fries, mayo, 2,5 dl drink, Nutella B-ready + surprise

AngyALi eLedeL 2290
The aNGeL’S FavORITe
rántott hagymakarikák, sült krumpli, majonéz, 2,5 dl üdítő, Nutella B-ready + ajándék
fried onion rings, french fries, mayo, 2,5 dl drink, Nutella B-ready + surprise

FicánkA menü / FLOuNDeR meNu 2290
hal nugget, sültkrumpli, majonéz, 2,5 dl üdítő + ajándék
deep fried fish nuggets, french fries, 2,5 dl drink, mayo + surprise

gyerekeknek
For kids

 Ba
BY

 G
UR

U
 Pa

Rt
Y G

UR
U



KÖVESS MINKET FACEBOOKON ÉS INSTAGRAMON IS!

www.facebook.com/sandwichguru

www.instagram.com/gururestaurant

ingyenes házhozszáLLíTás
mammuT éS aLLée üZLeTeINK 5Km-eS KöRZeTéN 

beLüL, 3000 FT FeLeTTI ReNDeLéS eSeTéN.

Free deLivery
FOR aLL ORDeRS OveR 3000 huF wIThIN
a RaDIuS OF 5 Km TO OuR ReSTauRaNTS

+361 315 15 75
+361 212 39 09

Elviteles rendelés esetén 100 Ft csomagolási díjat számolunk fel.

Áraink forinban értendők, tartalmazzák az ÁFA összegét.
Our prices are in HUF, include the amount of the VAT.

Kérd allergiatáblázatunkat felszolgálóinktól!
Please ask for the allergens chart from the waiters!


