
ELŐÉTEL - SALÁTA 

Grillezett camembert rukkolágyon, koktél paradicsommal ................................................. 3600.- 

Tatár beefsteak (15 dkg) primőrökkel, pirítóssal ................................................................. 5200.- 

Tonhalkrém koktélparadicsommal, pirítóssal ...................................................................... 2900.- 

Görögsaláta pitával .............................................................................................................. 2900.- 

Cézár saláta csirkemellel ..................................................................................................... 3700.- 

Cézár saláta királyrák nyárssal ............................................................................................ 3900.- 

Fűszeres bélszínsaláta ....................................................................................................... 3900.- 

Jalapeno sajtgolyócskák snidlinges tejföllel ...................................................................... 2800.- 

Panírozott rákfarok zöldfűszeres-fokhagymás majonézzel ................................................ 3200.- 

 

 

 SÖRKORCSOLYA 

Tortilla chips mártogatóssal /salsa vagy cheddar sajtszósz/ ......................................... 1200.- 

Grissini mártogatóssal ....................................................................................................... 1100.- 

Popcorn ................................................................................................................................ 1000.- 

Sültburgonya ....................................................................................................................... 1200.- 

Rántott hagymakarikák snidlinges tejföllel ......................................................................... 2000.- 

 

 

HAMBURGER, SZENDVICS 
Strike burger lilahagymalekvárral, csónakburgonyával ....................................................... 3900.- 

Piedone burger jalapeno, chili con carne, csónakburgonyával ........................................... 4500.- 

Görög burger csirkemell, feta sajt, tzatziki, csónakburgonyával ......................................... 4500.- 

Mekk Mester burger grillezett kecskesajt, rukkola, hagymakarika, 

lilahagyma lekvár, csónakburgonyával ……………………………………………………………4500.- 

Texas BBQ burger bacon, BBQ szósz, rántott hagymakarika, csónakburgonyával ........... 4500.- 

Big Jack burger dupla csónakburgonyával ........................................................................ 4800.- 

Pulled Pork burger lilahagymalekvár, diós majonéz, pirított hagyma, csónakburgonyával  4500.- 

Club szendvics csónakburgonyával .................................................................................... 3500.- 

 

 

QUESADILLA 
Négysajtos, saláta ágyon ................................................................................................... 3800.- 

Mexikói chili con carne /marhahúsos/ .............................................................................. 3800.- 

Grillezett csirkemelles ........................................................................................................ 3800.- 

 

 



FŐÉTEL 
Grillezett csirkemell kakukkfüves gombás rizottóval ............................................ 4300.- 

Bécsi szelet csirkemellből, káposztasalátával, csónakburgonyával ...................... 4300.- 

Tortilla bundás csirkemell falatok cheddar sajtmártással, jázmin rizzsel............ 4300.- 

Gyros tál csirkemellből, kevert saláta, tzatziki öntet, pitával, csónakburgonyával . 4400.- 

Szűzérmék roston rukkolás burgonyapürével ...................................................... 5200.- 

Rosé kacsamell fűszerezett szilvával, édesburgonya püré vagy káposztás tagliatelle ..5600.- 

Bélszínsteak (18 dkg) fetával szórt sült édesburgonyával, kolbász chips ............. 7800.- 

Lazacsteak zöldborsó rizottóval ............................................................................ 7800.- 

Harcsafilé szezámos bundában csónak burgonyával, tartármártással ................ 4800.- 

Négysajtos vagy Csirkés gnocchi....................................................................... 4250.- 

 

SAVANYÚSÁG 

Csemege uborka, káposztasaláta, pepperoni, jalapeno paprika ...................... 1000.- 

 

BOWLING TÁL 
Bowling tál, 2 személyre: grillezett bélszínérmék, 

tortilla bundás csirkemell falatok, baconos sertésszűz nyárs, 

grill camembert, mézes-mustár, zöldbors-mártás, 

jázmin rizzsel és csónakburgonyával ..................................................................... 11500.- 
 

Bowling haltál, 2 személyre: panírozott rákfarok, 

grillezett lazac falatok, harcsafilé szezámos bundában,  

grillzöldséggel , jázmin rizzsel 

zöldfűszeres-fokhagymás majonéz, tartármártás ................................................... 12500.- 
 

SZÓSZOK-ÖNTETEK 
Snidlinges tejföl, tartár, cheddar sajtszósz, salsa, pizzaszósz, cézár, ezer sziget, BBQ, zöldbors,  

zöldfűszeres fokhagymás majonéz, .................................................................................. .500.- 
 

DESSZERT 
Fagylalt kehely (3 gombóc, gyümölcs, öntet, tejszínhab, roletti) ..................... 1900.- 

Csoki soufflé vanília fagyival ................................................................................ 2200.- 

Túrógombóc cornflakes, eper öntet ...................................................................... 2000 

Óriás Palacsinta: ................................................................................................. 2200.- 

- nutellás-tejszínhabos, Rákóczi túrós 

 
Tájékoztatjuk, hogy üzletünkben a fogyasztás (étel-ital) számla végösszegére 12% 

felszolgálói díj kerül felszámolásra. 



PIZZÁK 

 
MARGARITA /paradicsommártás, dupla mozzarella/……………………………………………..2500  

SZALÁMIS /paradicsommártás, szalámi, mozzarel la/………………………………………..3100 

SONKÁS /paradicsommártás, sonka, mozzarel la/…………………………………………….3100  

SONKA-GOMBA /paradicsommártás, sonka, gomba, mozzarel la/…………………………3300 

SONKA-KUKORICA /paradicsommártás, sonka, kukorica, mozzarella/………………….3300 

HAWAII /paradicsommártás, sonka, ananász, mozzarel la/………………………………….3300 

SON-GO-KU /paradicsommártás, sonka, gomba, kukorica, mozzarella/…………………3400  

FÜSTÖS / tej fölös alap, füstölt  sajt ,  füstölt tarja, hagyma, mozzarella/…………………. 3500 

TONHALAS /par.mártás,tonhal,hagyma,olívabogyó,paradicsom,mozzarel la/……………3500  

NÉGY SAJTOS /par.  Mártás,márványsajt , füstölt  saj t ,mozzarel la,parmezán/…………..3500 

MAGYAROS /par.mártás,hagyma,papr.sza lámi ,bacon,csípős papr ika,par i  mozzare l la/ . . . . . . . . . . . . . . . . .3600 

BBQ /bbq szósz ,  cs i rkemel l ,  kal i forn ia i  papr ika,  ananász,  kukor ica,  füstö lt  saj t ,mozzarel la /…... .3600 

PEPPERONI /par.már tás ,sza lámi ,sonka,gomba,pepperonipapr ika,o l ívabogyó,mozzare l la /…  …….3600  

TEJFÖLÖS / tej fölös alap, sonka, kukor ica, szalámi, mozzarel la/…………………………3600  

STRIKE /  mustáros-tejfölös alap, tarja, l i lahagyma, tükörtojás,  mozzarel la/……………3600  

HÚSIMÁDÓ /  par.mártás, bacon, sonka, tar ja, szalámi, csirkemell,  mozzarel la/………3800  

PÁRMAI SONKÁS /par.mártás,pármai sonka,olívabogyó,rukkola,mozzarella golyók, 

mozzarella/……..4100  

FRANKO / fokhagymás-tejfölös alap, füstölt tarja, bacon, leveles paraj, mozzarella/…………………..3800  

KORFU /snidlinges tejföl, csirkemell, lilahagyma, fetasajt, olívabogyó, mozzarella/……………………..3800  

PIEDONE / par.mártás, chili con carne, füstölt tarja, hagyma, jalapeno, mozzarella/…………… …...3800  

VEGA /par.mártás, paprika, paradicsom, gomba, kukorica, hagyma, mozzarella/…....3600  

 

 

EXTRA FELTÉT 
sajt, hús, tonhal, tojás: 650 Ft 

zöldségek: 500 Ft 

 
 
 
 
 

Tájékoztatjuk, hogy üzletünkben a fogyasztás (étel-ital) számla végösszegére 12% 
felszolgálói díj kerül felszámolásra. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Tortaszervíz szolgáltatásunk 
Lehetőségük van egyéb helyen vásárolt torták 

elfogyasztására is üzletünkben. 
Tányérokat, evőeszközt is biztosítunk és a tortát is felszolgáljuk, 

ünnepi hangulattal. (hangulatfény, zene) 
Ára: 1000 Ft/ torta. 

Kérjük a szolgáltatást előre egyeztetni szíveskedjen 
a kollégánkkal! 

 
 
 
 
 

Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy 
asztalonként / pályánkként egy számlát állítunk ki. 

Számlabontás, külön fizetés 10 fő felett nem lehetséges. 
Megértésüket köszönjük. 

 
 


