
Levesek
• Kacsahúsleves tésztával és zöldségekkel  1 290 Ft
• Pontyhalászlé   1 990 Ft
• Thai, chilis kókuszleves csirkével   1 290 Ft 
• Thai, chilis kókuszleves garnélával   1 690 Ft

Burgerek
• Vega burger   2 290 Ft 
 (grillezett camembert, ananászcsatni, currys majonéz  
 - házi buciban, sült burgonya, saláta) 

• Kispiac burger    2 490 Ft 
 (20 dkg marhahús, cheddar, mustár, BBQ szósz,  
 baconchips - házi buciban, sült burgonya, saláta) 

• Hamburger Deluxe   2 690 Ft 
 (20 dkg marhahús, gorgonzola, vargánya,  
 sült fokhagymás majonéz - házi buciban, sült burgonya, saláta) 

• Jalapeno  burger      2 690 Ft
 (20 dkg marhahús, dupla cheddar, avokádókrém,  
 paradicsom salsa, ecetes jalapeno - házi buciban, 
 tortilla chips, saláta)



Főételek
• Dióbundában sült kecskesajt  
 céklás friss salátával   2 990 Ft

• Grillezett zölségcurry basmati rizzsel 2 290 Ft

• Sült padlizsánnal töltött ravioli  
 mascarponés paradicsomszószban,  
 parmezánnal   2 890 Ft

• Tejszínes-fokhagymás pappardelle  
 garnélával, bébi spenóttal   3 290 Ft

• Grillezett vörös tonhal steak meleg  
 Nizzai salátával (pirított burgonya,  
 zöldbab, paradicsom, főtt tojás, olíva) 3 790 Ft 

• Garnéla pankó morzsában, házi  
 édes-chilis mártogatóval, sült  
 zöldséges rizzsel   3 790 Ft

• Friss saláta füstölt csirkemellel,  
 grill camembert-rel, ananászcsatnival 2 690 Ft

• Grillezett csirkemell steak tejszínes,  
 kecskesajtos mártásban, sült céklával,  
 házi burgonya chips-szel   2 890 Ft 

• Rántott csirkemell burgonyapürével  
 és almakompóttal   2 490 Ft

• Krémes, négysajtos töltött csirkemell 
 rántva, aszalt paradicsomos,  
 spenótos burgonyapürével   2 990 Ft

• Rozé kacsamell céklás-narancsos 
 salátával, mogyoróval   3 290 Ft 

• Malaccsülök fehérbab pürével,  
 vargányás pecsenyelével,  
 pirított burgonyával   3 790 Ft 



• Borjúmáj rántva, burgonyapürével,  
 házi savanyúsággal   2 990 Ft

• Borjúláb rántva, almás-tormás  
 majonézzel, ecetes lilahagymával,  
 sült burgonyával   2 790 Ft

• BBQ marhanyak kéksajtos-joghurtos 
 friss salátával   3 990 Ft

• Marhapofa „rozsdás” szaftban,  
 juhtúrós strapacskával   3 990 Ft

• Pacalpörkölt főtt burgonyával   2 590 Ft

• Vegyestál 3 személyre  
 (rántott sajt, rántott csirkemell, rántott borjúmáj,  
 burgonyapüré, almakompót, majonéz)   7 900 Ft

Desszertek
• Kispiac „somlói” (tökmagos-kókusztejes)   890 Ft

• Sütőtökös sajttorta pohárban,  
 sós karamellel   890 Ft

• Fehércsokis citromtortácska   790 Ft

Csomagolás:

• leves, desszert    70 Ft
• főétel    120 Ft
• vegyestál    450 Ft

• Kiszállítási díj   450 Ft/cím


