
Cibatta szendvics marhahússal, 
karamelizált hagymával, friss salátával 
és BBQ mártással                        3 300.-
Ciabatta sandwich with pork, avocado 
mayonnaise and fresh tomato salad /
Ciabatta-Sandwich mit Schweinefleisch, Ciabatta-Sandwich mit Schweinefleisch, 
Avocado-Mayonnaise und frischem 
Tomatensalat

Cibatta szendvics grillezett sajttal,
tükör tojással                               3 300.-
Ciabatta sandwich with grilled 
cheese and a fried egg /
Ciabatta-Sandwich mit Grillkäse Ciabatta-Sandwich mit Grillkäse 
und Spiegelei

Cibatta szendvics grillezett kolbásszal, 
karamelizált hagymával és bajor 
salátával                                      3 600.-
Ciabatta sandwich with grilled sausage, 
caramelized onions and Bavarian salad /
Ciabatta-Sandwich mit Bratwurst, kaCiabatta-Sandwich mit Bratwurst, ka-
ramellisierten Zwiebeln und bayerischem 
Salat

Pizzák / Pizzas / Pizzen
Margarita pizza (paradicsomszósz,
mozzarella,sajt)                          2 700.- 
Vegetarian mushroom burger with 
cream cheese and vegetable salad /
Vegetarischer Pilz-Burger mit Frischkäse 
und Gemüsesalat

Sonka-gombás pizza 
(paradicsomszósz, mozzarella, 
sonka, gomba)                           2 900.-
Ham and MushHam and Mushrooms pizza (tomato sauce, 
mozzarella, ham, mushrooms) /
Pizza mit Schinken und Pilzen (tomaten 
sauce, mozzarella, schinken, pilzen)

Szalámis pizza (paradicsomszósz, 
mozzarella,szalámi)                    3 300.-
Pizza salami (tomato sauce, 
mozzarella, salami) /
Pizza salami (tomaten sauce, 
mozzarella, salami)

Pizza Holiday ( paradicsomszósz, Pizza Holiday ( paradicsomszósz, 
mozzarella, édes pepperoni, bacon, 
sonka, lilahagyma)                     3 300.-
Pizza Holiday (tomato sauce, mozzarella, 
mild pepperoni, bacon, ham, red onion) /
Pizza Holiday (tomaten sauce, mozzaPizza Holiday (tomaten sauce, mozzarella, 
milde pepperoni, bacon, schinken, rote 
zwiebeln)

Desszert / Dessert / Dessert
Friss gyümölcssaláta                   1 900.- 
Fresh fruit salad / 
Frische frucht salat

Kérjük tekintse meg desszert-Kérjük tekintse meg desszert-
választékunkat látványvitrinünkben!

Vegetáriánusok is fogyaszthatják 
/ Suitable for vegetarians / Vegetarische Speisen

Gluténmentes étel 
/ Glutenfreen dishes / Glutenfrei Speisen

Laktózmentes ételek 
/ Lactose f/ Lactose free / Laktosefrei

Allergiatáblázatunkat kérje felszolgáló kollégánktól! / 
Please ask our allergy table from our waiter colleague!

Fragen Sie bitte unseren Allergietabelle von 
unserem Kellner!

I, kategóriába sorolt üzlet / First Category Restaurant

Áraink az Áfát tartalmazzák / VAT is included

Áraink a szervízdíjat tartalmazzák Áraink a szervízdíjat tartalmazzák 
/ Service chargeis included to our prices.

-

Étlap  /  Menü
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