ÉTLAP

ÜDÍTŐK / SOFT DRINKS
Coca-cola termékek / PRODUCTS
Coca-cola 0,25l Cola, Light, Zero, Tonic, Ginger
Jegestea 0,25l citrom-citromfű, őszibarack-hibiszkusz /

490
490

Naturaqua 0,25l ásványvíz / mineral water

440

Erdők kincse tea koktél

FRISS GYÜMÖLCSLEVEK
FRESH JUICES

házi készítésű TEA KOKTÉLOK990/4 dl
home made TEA COC TAILS
jeges vagy forró változatban / HOT or with ice
Erdők Kincse / Treasure of Forest

Frissen facsart narancslé	
1090/3 dl 1220/4 dl
Freshly squeezed orange juice

szedres-málnás gyümölcstea, szeder, eper, málna, áfonyaszirup
blackberry-raspberry fruit tea, blackberry, strawberry, raspberry, blueberry syrup

Frissen facsart narancsléből
készült koktélok
1120/3 dl 1360/4 dl
Fruit coctailS made with freshly
squeezed orange juice

almás-fahéjas gyümölcstea, narancs, citrom, lime, vanília szirup
apple-cinnamon fruit tea, orange, lemon, lime, vanilla syrup

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 limonádék950/4 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
Meggyes
limonádé

málnás / raspberry

málna, friss mentalevél
raspberries, fresh mints

Indiai Álom / IndiaN DREAM

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

SMOOTHIE

1290/3 dl

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
MILKSHAKES
1050/4 dl
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.

Italok

lemon-lemongrass, peach-hibiscus

Marokkói naplemente tea koktél

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

SZESZES ITALOK / ALCOHOLIC DRINKS
BOR / WINE
Nyakas Aligvárom Etyek-Buda 0.7 l 470/dl  2590/üveg

fehér házasítás, intenzíven gyümölcsös, könnyű bor

470/dl 2590/üveg

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

590
790

1090

Jeges kávé / Ice Coffee

1390

vaníliaszirup, karamell szirup/ vanilla syrup, caramel sauce

tej, hosszú kávé, vanília fagylalt, házi készítésű tejszínhab, csokiöntet, roletti

Guruccino

Koktélok / Coctails
Bacardi Limonádé
Bacardi Cola
Gin Tonic
Bombay Fizz
Screwdrive
Mojito
Pina colada
Sex on the beach
Long Island Ice Tea

Caramel/vanilia macchiato

tej, presszó kávé, csokiszósz, házi készítésű tejszínhab/chocolate syrup, whipped cream

SÖR / BEER
Heineken sör / beer 0,33 l
Corona sör / beer 0,33 l

490
520
520
590
590
720
820
820
920
1090

JÉGKÁSÁK
1390
1390
1390
1390
1390
1690
1690
1790
1890

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

Chocolate

1090

Cream caramel

1090

Caramel	

1190

Mocha

1190

Guru coffee

1390

kávé mentes, tej csoki szósz, tejszínhab / coffee free

kávé mentes, tej karamell szósz/ coffee free
karamell szirup, presszó kávé, tej,
caramel syrup, coffee, milk
csokiszósz, tejszínhab, presszó kávé, tej
chocolate sauce, whipped cream, coffee, milk

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

szeszes italok
kávék

IKON Cabernet Franc Rosé 0.7 l
Dél - Balaton

Ristretto
Eszpresszó / Espresso
Macchiato espresso
Hosszú kávé
Caffe Lungo
Cappuccino
Latte macchiato
Caffe latte
Doppio
Caffe mocha

Forró csoki/ Hot chocolate 790

Alkoholmentes koktélok
Alcohol free coctails
Virgin Mojito 1290
Virgin sex on the beach 1290
Virgin pina colada 1290

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

Ice coffee

sült cipó bagett
panini
(20 cm)

fehér/rozs
white/rye
(30 cm)

Három sajtos / 3 cheese

V

12901490

Mozzarella	

V

12901490

trappista, camembert, márványsajt, fejes saláta, paradicsom
edam cheese, camembert, blue-cheese, lettuce, tomato

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

Csirke grill / Chicken grill

12901590

Club

12901590

D. Bea kedvence / D. Bea’s favourite

12901590

Extra

12901590

Mézes-mustáros / Honey-mustard

12901590

Avocado-s / Avocado

13901690

Tonhalas / Tuna

14901690

Pestos csirkés / Pestos chicken

15901890

Görög grill / Greek grill

15901890

grillezett csirkemell csíkok, fejes saláta, paradicsom, választott öntet
strips of grilled chicken breast, lettuce, tomato, sauce of your choice
sonka, bacon, sajt, főtt tojás, fejes saláta, paradicsom, majonéz
ham, bacon, cheese, eggs, lettuce, tomato, mayo

sonka, sajt, bacon,majonézes gomba, fejes saláta, paradicsom, uborka
ham, cheese, bacon, mushroom salad, lettuce, tomato, cucumber
Pestos csirkés bagett

SZENDVICSEK / SANDWICHES
sült cipó
panini
(20 cm)

bagett

fehér/rozs
white/rye
(30 cm)

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

grillezett csirkemell csíkok, fejes saláta, paradicsom, mézes-mustáros öntet
strips of grilled chicken breast, lettuce, tomato, honey-mustard dressing
avocado, pulykasonka, sajt, fejes saláta
avocado, turkey ham, cheese, lettuce

Spenótkrémes / Spinach

V

8901090

Tojásos / Egg salad

V

8901190

pestoban pácolt csirkemell, ruccola, alma, paradicsom, póréhagyma
strips of grilled chicken breast in pesto, ruccola, apple, tomato, leek

Vegetáriánus / Vegetarian

V

8901190

grillezett csirkemell csíkok, feta, bacon, paradicsom, fejes saláta, póréhagyma
strips of grilled chicken breast, feta, bacon, tomato, lettuce, leek

spenótkrém, sajt, főtt tojás, paradicsom
spinach, cheese, eggs, tomato

tojáskrém, főtt tojás, fejes saláta, paradicsom
egg salad, eggs, lettuce, tomato
sajt, majonézes gomba, fejes saláta, paradicsom, paprika
cheese, mushroom salad, lettuce, tomato, paprika

kukoricás tonhal krém, fejes saláta, paradicsom, hagyma
tuna salad, lettuce, tomato, onion

Pulykasonkás / Turkey ham

10901290

szendvicskísérő saláták

Sonka-sajtos / Ham-cheese

10901290

Majonézes kukorica / Corn in mayo

790

Hagymás virsli saláta /

790

Chilis bab / Chilli beans

790

pulykasonka, sajt, fejes saláta, paradicsom
turkey ham, cheese, lettuce, tomato

sonka, sajt, fejes saláta, paradicsom, uborka
ham, cheese, lettuce, tomato, cucumber

Guru hot-dog

10901290

sült virsli, bacon, saláta, paradicsom, hagyma, ketchup, mustár
frankfurter, bacon, lettuce, tomato, onion, ketchup, mustard

Márványsajtos / Blue cheese

V

10901290

Zöldfűszeres / Green herbs

V

11901290

márványsajt, tojás, saláta, paradicsom
blue cheese, eggs, lettuce, tomato

Frankfurter in mayo with onion

Zöldség ropogtatós / Veggie sticks with mexican dip
1090



Magyaros / Hungarian

11901290

Santorini

11901350

paprikás szalámi, sonka, sajt, fejes saláta, paradicsom, paprika
salami, ham, cheese, lettuce, tomato, paprika
pulykasonka, feta sajt, fejessaláta, paradicsom
turkey ham, feta, lettuce, tomato

Almás / Apple

camembert, alma szeletek, dió, mazsola
camembert, apple slices, walnuts, raisins

V

11901390

Wellness bagett

11901390

Taco bagett

11901390

Sült baconos / Bacon

12901490

csirkemell nuggetek, jégsaláta, majonéz
nuggets, iceberg lettuce, mayo in rye bread baguette
nuggetek, jalapeno paprika, paradicsomos salsa, jégsaláta
nuggets, jalapeno, iceberg lettuce, tomato salsa in a white baguette
sonka, sajt, sült bacon, fejes saláta, paradicsom, hagyma
ham, cheese, bacon, lettuce, tomato, onion

szendvicsek

zöldfűszeres Créme Bonjour, feta, mozzarella, póréhagyma, uborka, fejes saláta
Créme Bonjour creme with green herbs, feta, mozzarella, leek, cucumber, lettuce

Zöldség ropogtató + mexikói szósz
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Pulykás tortilla

TORTILLA SZENDVICSEK / SANDWICHES

Buffalo ínyenc szendvics

ÍNYENC SZENDVICSEK
G O U R M E T S AND W I C H E S
Verdura grillata

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

Pesto vegetarianno

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

V

V

1690
1690

Prosciutto

1790

CURRY CSIRKE / Curry Chicken

1790

DIJONI

1790

Pesto rosso

1790

Pesto verde

1790

Nizzai Tonhal / Tuna Nicoise

1890

olasz házisonka, rukkola, parmezán
prosciutto, ruccola, parmesan
currys csirkesaláta, spenótlevél, ananász
curry chicken salad, spinach leaves, pineapple

dijoni mustáros csirkesaláta, dió, tölgysaláta
dijon-mustard chicken salad, walnuts, oakleaf lettuce
spenótlevél, vörös pestoban pácolt csirkemell, parmezán
spinach, strips of grilled chicken breast in red pesto, parmesan
rukkola, alma, koktélparadicsom, póréhagyma, zöld pestoban pácolt csirkemell
ruccola, apple, cherry tomato, leek, strips of grilled chicken breast in pesto
vegyes salátamix, tonhaldarabok, paradicsom, főtt tojás, kapribogyó, lilahagyma
mixed salad, tuna pieces, tomato, boiled eggs, capers, red onions

Buffalo

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

V

1990

Zöldfűszeres / Green herbs

V

1250

Mozzarellás / MozzarellA

V

1290

zöldfűszeres krémsajt, feta, uborka, fejes saláta
cream cheese with herbs, feta, cucumber, lettuce

mozzarella, paradicsom, olívabogyó, fejes saláta, majonéz
mozzarella, tomato, olive, lettuce, mayonnaise

Pulykás / TURKEY

1290

Bacon-ös / Bacon

1350

Tonhalas / TUNA

1350

pulykamell sonka, sajt, paradicsom, fejes saláta, majonéz
turkey ham, cheese, tomato, lettuce, mayonnaise
sonka, bacon, sajt, uborka, fejes saláta, majonéz
ham, bacon, cheese, cucumber, lettuce, mayonnaise
fejes saláta, paradicsom, kukoricás tonhalkrém, füstölt sajt
lettuce, tomato, tunacream, smoked cheese

TED
KÉRHE LÉSŰ
KIŐR
TELJES ÁBÓL IS
L
TORTIL
Tarjás quesadilla

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

V

2190

Chilis babos / Chilli beans

V

2190

tejföl, füstölt sajt, kukorica, fekete olívabogyó
sour cream, smoked cheese, corn, black olives
tejföl, mexikói chilis bab, kukorica
sour cream, mexican beans, corn

Csirkés / Chicken

2190

Jalapeno

2190

Tarjás / Smoked ham

2190

Tonhalas 

2190

tejföl, füstölt sajt, grillezett csirkemell csíkok
sour cream, smoked cheese, strips of grilled chicken breast
tejföl, grillezett csirkemell csíkok, jalapeno
sour cream, strips of grilled chicken breast, jalapeno
tejföl, füstölt tarja, füstölt sajt, lilahagyma
sour cream, smoked ham, smoked cheese, red onion
kukoricás tonhalkrém, füstölt sajt, zöld olívabogyó, lilahagyma
tuna cream with sweet corn, smoked cheese, olives, red onion

ÍNYENC SZENDVICSEK,
quesadilla MENÜK
tortillák

EGY ADAG KÉT SZENDVICSET TARTALMAZ / two pieces per portion

MINDEN SALÁTA MAXI MÉRETBEN!
SALÁTÁK / SALADS

Görög / Greek

1790
2390
2490
2690
1690

Márványsajtos / Blue Cheese

1790

Waldorf

1790

Hawaii

1790

fejes saláta, paradicsom, uborka, feta, olívabogyó, hagyma, olívaolaj, oregánó
lettuce, tomato, cucumber, feta, olives, onion, olive oil, oregano

márványsajt, alma, kruton, póréhagyma, fejes saláta, paradicsom, majonézes öntet
blue cheese, apple, croutons, leek, lettuce, tomato, mayo dressing
fejes saláta, márványsajt, dió, szőlő, waldorf öntet
lettuce, blue cheese, walnuts, grapes, waldorf dressing
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

Guru

1890

Wellness

1890

fejes saláta, paradicsom, pulykasonka, sajt, kukorica, majonézes öntet
lettuce, tomato, turkey ham, cheese, corn, mayo dressing

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

Citrus saláta / Citrus salad

1990

Friki saláta / Friki salAD

1990

grillezett csirkemell csíkok, fejes saláta, alma, körte, ananász, waldorf öntet
strips of grilled chicken breast, lettuce, apple, pear, pineapple, waldorf dressing

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
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

Mozzarella

2090

avocado, tojás, kruton, fejes saláta, paradicsom, paprika, joghurtos öntet
avocado, eggs, croutons, lettuce, tomato, paprika, yoghurt dressing

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

2490

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

V

CRISPY

V

RUKKOLA-CITRUS / RUCCOLA-CITRUS

V

fejes saláta, káposzta, uborka, paprika, paradicsom, répa, olívaolaj, balzsamecet
lettuce, cabbage, cucumber, paprika, tomato, carrot, olive oil, vinegar

2090

ananászos csirkenyárs, koktélparadicsom, kukorica, sajt, ananász, jégsaláta, majonézes öntet
chicken shish kebab with pineapple, cherry tomatoes, corn, cheese, iceberg salad, mayo dressing
V 2090
Mediterrán saláta jégsaláta, rukkola,piritott magvak, 
reszelt répa, száritott paradicsom, feta sajt kockák, szezámmag
iceberg salad, ruccola, carrot, feta, roasted seeds, sesame seeds, sun-dried tomato

1590
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
jégsaláta, rukkola, narancs és lime szeletek, vegyes pirított magvak, olívaolaj
iceberg lettuce, ruccola, orange and lime slices, mixed toasted seeds, olive oil

1890

csirke nugget, jégsaláta, paradicsom, kukorica, sajt, majonézes öntet
crispy chicken nuggets, iceberg lettuce, tomato, corn, cheese, mayo dressing

DIJONI

dijoni mustáros csirkesaláta vegyes salátamix alapon, kruton, almaszeletek
dijon-mustard chicken salad, mixed salad, croutons, apple slices

1890

Bodzás Spenótos saláta / elderflower spinach V 1890

jégsaláta, spenótlevél, gránátalma, koktélparadicsom, bodzaolaj
iceberg salad, fresh spinach, pomgranate, cherry tomato, olive oil with elderflower flavor

HÓNAP SALÁTÁJA / SALAD OF THE MONTH

V

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 

1890

+500

Ruccola saláta

OLASZ SALÁTÁK/
ITALIAN SALADS
Penne tonno

1890

penne, tonhal, jégsaláta, póréhagyma, paradicsom szeletek, majonéz
penne, tuna, iceberg lettuce, leek, tomato slices, mayonnaise

RuKKola

V

1990

Caprese

V

2190

Tricolore

V

rukkola, salátamix, koktélparadicsom, dió, parmezán, olívaolaj
ruccola, mix of salads, cherry tomatoes, walnuts, parmesan, olive oil

jégsaláta, rukkola, paradicsom szeletek, mozzarella golyó, olívabogyó, olívaolaj, oregánó
iceberg lettuce, ruccola, tomato slices, mozzarella balls, olive, olive oil, oregano

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

penne, piros pesto, szárított paradicsom, jégsaláta, bivalymozzarella
penne, red pesto, dried tomato, iceberg lettuce, mozzarella di buffalo

Penne pesto

V

2490
2490

2190

penne, piros pesto, szárított paradicsom, jégsaláta, grillezett csirkemell csíkok
penne, red pesto, dried tomato, iceberg lettuce, strips of grilled chicken breast

Dip & dusted saláta / Dip & dusted salAD

2290

jégsaláta, koktélparadicsom, grillezett csirkemell csíkok, mozzarella golyók, zöld pesto
iceberg lettuce, cherry tomatoes, strips of grilled chicken breast, mozzarella balls, green pesto

Görög grill saláta / Greek grill salad

2390

Ínyenc saláta / Gourmet

jégsaláta, rukkola, camembert, szőlő, dió, körte
iceberg lettuce, ruccola, camembert, grape, walnut, pear

V

Pesto pollo 2490

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

grillezett csirkemell csíkok, jégsaláta, paradicsom, uborka, feta, hagyma, olívaolaj, oregánó
strips of grilled chicken breast, iceberg lettuce, tomatoes, cucumber, feta, onion, olive oil, oregano

SALÁTAKÍSÉRŐK
Rozs pirítós fűszervajjal vagy fokhagymával
Rye bread toast with green herbs or garlic

490

Tejfölös tortilla tekercs 

490

Tortilla rolls with sour cream

sAláták

Ceasar

friss saláta, kruton, parmezán szeletek / lettuce, crouton, parmesan
grillezett csirkemell csíkokkal / strips of grilled chicken breast
füstölt lazacdarabokkal / smoked salmon pieces
koktél ráknyárssal / shrimps skewer

V 2490
Frico masdame saláta 
kesudió, piritott magvak, áfonyaöntet, málnaecet, frico masdame sajtkockák
iceberg salad, ruccola, pomgranate, cashew, roasted seeds, blueberry sauce, rapsberry vinegar, Firco
MAASDAM cheese
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Lazac tortilla

TORTILLÁK / TORTILLAS

egy adag két szendvicset tartalmaz / two pieces per portion

BAGETTEK / BAGUETTES

(2db/adag)

Fish filé / Filet of fish 

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

Lazac / Salmon

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

Tintahal / Calamari 

1590

Tormás Lazac / Salmon with horseradish 1390
1690

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

Scampi Fritti / Scampi Fritti

1690

Nizzai Tonhal / Tuna Nicoise

1790

jégsaláta, paradicsom, bundázott rákok, ázsiai gyömbérszósz
iceberg salad, tomatoes, crumbed scampi, Asian ginger sauce
vegyes salátamix, tonhaldarabok, paradicsom, főtt tojás,
kapribogyó, lilahagyma
mixed salad, tuna pieces, tomatoes, boiled eggs, capers, red onions

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

ÍNYENC SZENDVICSEK / GOURMET SANDWICHES

Tintahal / Calamari

Koktélrák / Shrimp

Scampi1590

rusztikus, hajdinás kenyérben

tölgyfasaláta, majonézes tojássaláta, koktélrák
oakleaf lettuce, egg salad with mayonnaise, shrimp

1890

Gyümölcsös Koktélrák / Shrimp with fruit 1890
tölgyfasaláta, koktélrák, mandarin, ananász, waldorf öntet
oakleaf lettuce, shrimp, mandarines, pineapple, waldorf dressing

1990

Lazac / Salmon

1990

kapros krémsajt, ruccolás madársaláta, füstölt lazacdarabok, kapribogyó
cream cheese with dill, smoked salmon pieces, ruccola, lamb’s lettuce, capers

IKUS
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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

Nizzai Tonhal / Tuna Nicoise

vegyes salátamix, tonhaldarabok, paradicsom, főtt tojás,
kapribogyó, lilahagyma
mixed salad, tuna pieces, tomatoes, boiled eggs, capers, red onions

1490

jégsaláta, paradicsom, bundázott tintahal karikák aioli szósz
calamari iceberg salad, tomatoes, crumbed calamari rings with aioli

Lazac / Salmon

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

wrap MENÜ

1690

+ 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

TED
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FISH GURU

jégsaláta, paradicsom, ropogós halfalatok aioli szósz
iceberg salad, tomatoes, crispy fish nuggets with aioli

(2 pieces per portion)

Fish mix tál

TÁLAK / PLATTERS
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

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

2190

Fish Filé tál / Fish Filet platter

3690

Nyárs tál / Skewer platter

3990

FishMix tál / FishMix platter

4190

ropogós halfalatok, fűszeres negyedburgonya,
majonézes kukorica, vegyes saláta, aioli szósz
crispy fish nuggets, sweet corn with mayonaise, mixed salad,
aioli, spicy potato wedges

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

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

Sardella / Anchovy

2190

Gyümölcsös ráksaláta /
Shrimp salad with fruits

koktélrák vegyes salátaágyon, kesudió, szőlő, mandarin, kiwi, waldorf öntet
shrimps served on mixed salad, cashews, grapes, mandarines, kiwi, waldorf
dressing

2290

BOXOK / BOXES

Nizzai saláta / Nicoise Salad 

2590

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

ruccola, salátamix, szárított paradicsom, szardella, kapribogyó
ruccola, mixed salad, dried tomatoes, anchovies, capers

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

Fisherman1990

SCAMPI2190
bundázott rák, fűszeres negyedburgonya, ázsiai gyömbérszósz
crumbed scampi with potato wedges and Asian ginger sauce

Torpedo2290
ropogós torpedórák farkak, fűszeres negyedburgonya, ázsiai gyömbérszósz
crispy prawns, with potato wedges and Asian ginger sauce

FISHMix2390
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

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

Ráknyárs / Shrimps skewer

2890

Fish Maxi Mix Box

3790

Avokádósaláta koktélrákkal /
Avocado salad with shrimp2690

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

jégsaláta, koktélparadicsom, avokádó, szeletelt tojás, koktélrák,
ázsiai gyömbérszósz
shrimps, iceberg salad, cherry tomatoes, avocado, sliced eggs, Asian ginger sauce

Lazac saláta / Salmon salad

2690

Grillezett királyrák saláta /
King prawn salad

2990

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

ruccolás salátamix, koktélparadicsom, parmezán, királyrák, ázsiai
gyömbérszósz
mixed salad with ruccola, parmesan, king prawn, cherry tomatoes,
Asian ginger sauce

chilis-limeos ráknyársak, fűszeres negyedburgonya, wasabi szósz
chilli-lime shrimps skewer with potato wedges and wasabi

FISH GURU

SALÁTÁK / SALADS
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Maxi mix box

Vegetáriánus / Vegetarian

tejföl, fejes saláta, füstölt sajt, fekete olívabogyó, sajtszósz, salsa
sour cream, lettuce, smoked cheese, black olives, cheese sauce, salsa

V

1190

PIPI wrap

1390

Friki

1490

Görög / Greek

1490

tejföl, csirke nugget, jégsaláta, majonéz vagy salsa
chicken nuggets, iceberg lettuce, mayonnaise or salsa
tejföl, csirke nugget, jégsaláta, salsa, jalapeno
chicken nuggets, sour cream, iceberg lettuce, salsa, jalapeno

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

mexikói wrap

1490

Tonhalas / Tuna

1490

EXTRA Friki

1590

wrap MENÜ

+ 600

grillezett csirkemell csíkok, salsa, fejes saláta, jalapeno, tejföl
strips of grilled chicken breast, tomato salsa, lettuce, jalapenos, sour cream
tejföl, csirkemell csíkok édes-chilis bundában, jégsaláta, majonéz vagy salsa
chicken strips in crunchy sweet chilli coating, iceberg lettuce, mayonnaise or salsa
tejföl, tonhakrém, tejföl, paradicsom, fejes saláta, kukorica, hagyma
tuna salad, tomato, lettuce, corn, onion

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

MAXI MIX BOX

2790

husinyalóka, ropogós csirkeszárny, csirke nugget,
tortilla chips, választható öntet
chicken lollypop, crispy chicken wings, chicken nuggets, tortilla chips,
kinds of sauce of your choice
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

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

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

Saslik tál
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Hagymakarika torony / Onion ring tower V 1390

ropogós hagymakarikák, salsa, majonézes öntet, tortilla chips
crispy onion rings, salsa, mayonnaise, tortilla chips

Mártogatós tapas tál / Tapas platter

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)

Friki 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

Extra Friki box

1890

ropogós csirkeszárny, vagy csirke nugget, tortilla chips, salsa
crispy chicken wings or chicken nuggets, tortilla chips, salsa
csirkemell nugget, édes- chilis bundában, tortilla chips, guacamole
chicken strips in crunchy sweet chilli coating, guacamole, tortilla chips

1990

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

Mexikói tál / Mexican platter

2490

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

Saslik box / Shish kebab box

ananászos csirkenyárs, tortilla chips, mézes-mustáros öntet
chicken shish kebab with pineapple, tortilla chips, honey-moustard dressing

1990

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

BOXOK / BO XES
Tortilla box

V

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

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

V

3990

wrapek
boxok, tálak

WRAP-EK / WRAPS

MENü ajánlatok / MENU
Reggeli ajánlatok 11 óráig

Special offers for Breakfast till 11 AM
Omlett friss bagettel
Omlette with fresh baguette

790

ham & eggs friss bagettel
Ham & Eggs with fresh baguette
Granola tál / bowl

890

kérd választható feltétekkel: szárított paradicsom, sajt, tarja, pirított hagyma +100
Choose your own toppings: sun dried tomato, cheese, smoked ham, roasted onion

angol reggeli / English breakfast

bacon, virsli, mexikói bab, tükörtojás, friss bagett
bacon, frankfurter, mexican beans, fried egg, baguette

1490

POP-ok
Morning Pop Reggeli ajánlat 11 óráig
Breakfast offer available till 11 am

1590

omlett, szárított paradicsom, rozs kenyér, joghurt, ropogós granola, méz, szezonális gyümölcs
omelette, sun dried tomatoes, rye bread, yogurt, crunchy granola, honey, seasonal fruit

Melegétel kínálatunk / Hot meals
Napi leves / soup OF THE DAY

950

Ropogós falatok / Crispy bits

ropogós hagymakarika és csirkeszárny, dollár burgonya, thai szósz
crispy onion rings and chicken wings with potato chips, thai sauce

2190

Egzotikus csirkenyársak / Exotic shish kebab 2290

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 to start

• napi leves
• caprese saláta
• sült édesburgonya
• soup of the day
• caprese salad
• fried sweet potato

main POP

sweet POP

• tortilla chips
• tejberizs Oreo ölelésben
• tojáskrém édes-chilis
• túróálom barack szeletekkel
csirkemell csíkokkal
• karamellás granola banánnal
• majonézes kukorica saláta • milk-rice with Oreo
csirkeszárnnyal
• cottage cheese with peach
• tortilla chips
• caramel granola with banana
• egg salad with sweet
chilli chicken strips
• crispy chicken wings with
corn in mayo

Pop ebéd ajánlat HÉTKÖZNAP 11.00 –14.00 óráig  2190
Special POP menu offer only on weekdays from 11 am- 2 pm

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/ 
Penne pesto tomato shish kebab

2390

Chicken chips & dip tál / platter

2490

Penne pesto ráknyárs /
Penne pesto with shrimps

2790

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

csirkemell csíkok édes-chilis bundában, bébikukorica, dollár burgonya, guacamole
chicken strips in crunchy sweet chilli coating, baby corn, potato chips, guacamole

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

SNACK - EK / SNACKS 
Tortilla chips / Tortilla chips
Hasábburgonya / French fries
Dollár Burgonya / Potato chips
Hagymakarika (6 db) / Onion rings (6 pieces)
Sült édes burgonya / sweet potato fries

650
790
790
890
890

SALSÁK ÉS DIP-EK / SALSAS & DIPS 
Tejföl / Sour cream
Csípős paradicsom szósz / Spicy tomato salsa
Sajtszósz / Cheese sauce
Guacamole (avokádó szósz)
Jalapeno paprika / Jalapeno peppers
Mexikói szósz / Mexican sauce

200
290
390
390
390
390
Sült csipegetős tál

menük, snack-ek
salsák, melegétel

990

granola, joghurt, méz, szezonális gyümölcsök
granola, yogurt, honey, seasonal fruits

Édes óriáspalacsinták
Sweet pancakes
Nutellás csokiöntettel /
Nutella with chocolate syrup

990

csokoládé öntet díszítéssel

Bounty csokiöntettel / Bounty

Görög grill óriáspalacsinta

Sós óriáspalacsinták
Savory pancakes
Tarjás füstölt sajtos/
Smoked ham with smoked cheese
Hawaii/ Hawaiian

1190
1250

trappista sajt, kukorica, ananász, tarja
ham, pineapple, sweet corn, cheese

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

Három sajtos / 3 cheese 

1350

trappista sajt, füstölt sajt, camembert
edam cheese, smoked cheese, camembert

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

Mediterrán spenótos házi tejszínes / 
Mediterranean spinach

V

1390

Avokádós / Avocado

V

1450

vanília puding, fahéj, őszibarack, juharszirup

1490

Túrós választott gyümölccsel /
Cottage cheese with fruit of your choice
Erdei gyümölcsös tejberizs /
Forrest fruit rice pudding

spenótkrém, szárított paradicsom szeletek, feta sajt kokcák
spinach cream, sun-dried tomato, feta
avokádó szeletek, trappista vagy füstölt sajt
fresh avocado, smoked or edam cheese

Mézes mustáros csirkés /
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

zöldfűszeres sajtkrém, grillezett csirkemell csíkok, kukorica, oregánó
cream cheese with herbs, grilled chicken breast, sweet corn, oregano

V

1490

Zöld pestos / Green pesto

1590

Piros pestos / Red pesto

1590

Körtés camembertes / Pear camembert

1590

zöld pesto szósz, grillezett csirkemell csíkok, füstölt sajt
green pesto, strips of grilled chicken breast, smoked cheese
piros pesto szósz, grillezett csirkemell csíkok, szárított paradicsom, parmezán
red pesto, strips of grilled chicken breast, sun-dried tomato, parmesan
édes körte szeletek, camembert, dió, rukkola, méz
sweet pear slices, camembert, walnut, ruccola, honey

Dijoni csirkés / Dijon chicken

1690

Currys csirkés / Curry 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
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

kukoricás tonhalkrém, kapribogyó, lilahagyma, koktélparadicsom, rukkola
tune cream with sweet corn, capres, red onion, cherry tomato, ruccola

Görög grill palacsinta 
grillezett csirkemell csíkok, zöld olívabogyó, feta sajt
strips of grilled chicken breast, green olives, feta

1690
1590

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

1090

1490
1490

tejberizs, málna, eper, áfonyaöntet
raspberry, strawberry, cranberry syrup, rice pudding

Karamellás banános vaníliás /
Banana-caramel-vanilla pudding

1490

Oreos tejberizs /
Oreo rice pudding

1590

Epres cheesecake házi mascarponés / 
Strawberry cheesecake

1590

banán, vanília puding, ropogós karamell kockák / with crunchy caramel
tejberizs, Oreo keksz, csokiöntet, tejszínhab / Oreo, chocolate syrup, whipped cream
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.

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 raspberries1450
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 yoghurt1450
banán, eper, málna, alma, körte, gyümölcs joghurt, müzli
strawberry, raspberry, banana, apple, pear, fruit yogurt, muesli

édes és sós
óriáspalacsinták
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Baby guru
party guru

gyerekeknek
FOR kids
Saját készítésű mazsolás túrókrém
Cottage cheese with raisins made from
our home recipe

650

Házi készítésű gyümölcsjoghurt
Home made fruit joghurt

650

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
The Angel’s favorite - fried onion rings

V

Ördögi eledel - rántott husinyalóka
The devil’s snack - Chicken Lollypop

850
850

Friki bácsi nuggeTjei - rántott csibefalatkák 850
Uncle Friki’s golden nuggets-chicken nuggets
Sün Aladár kedvence - rántott mozzarella rudacskák 850
V

Aladar, the hedgehog’s favorite fried mozzarella sticks

•	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!

• 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

• Házon belül
• Kitelepüléssel
• Állófogadásként • Éttermeinkben

Családi eseményekre

Ficánka - hal nugget

850

Baráti összejövetelre

Hot-dog á lá Kölök GURU

990

Munkahelyi rendezvényekre

rántott halfalatkák/ deep fried fish nuggets

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

Friki bácsi nuggetjei 
Uncle Friki’s golden nuggets

1590

rántott husinyalóka, sült krumpli, majonéz + ajándék
chicken lollypop, french fries, mayo + surprise

rántott csibefalatok, sült krumpli, majonéz + ajándék / chicken nuggets, french fries, mayo + surprise

Sün Aladár kedvence
Aladar, the hedgehog’s favorite

V

1590

Angyali eledel/ The Angel’s favorite

V

1590

rántott mozzarella rudak, sült krumpli, majonéz + ajándék
fried mozzarella sticks, french fries, mayo + surprise
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

Friki bácsi nuggetjei 
Uncle Friki’s golden nuggets

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

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
Aladar, the hedgehog’s favorite

V

Angyali eledel
The Angel’s favorite

V

2290

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

hal nugget, sültkrumpli, majonéz, 2,5 dl üdítő + ajándék
deep fried fish nuggets, french fries, 2,5 dl drink, mayo + surprise

•

könnyen rendelhető

•

könnyen tálalható

•

könnyen fogyasztható

•

könnyed ételek

2290

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

PARTY KÍNÁLATUNK:

2290

party@guru.hu

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

315 15 75
+361 212 39 09
+361

KÖVESS MINKET FACEBOOKON ÉS INSTAGRAMON IS!

www.facebook.com/sandwichguru
www.instagram.com/gururestaurant
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!

