


ILLENDŐSÉGI
REGULA

I
Ne válogass a helyedben,

ne finnyáskodj az étkekben.

Egyél előled, ha van mit

Más elől ne végy el semmit,

A  tálból sok ételt ne szedj

Ami nem kell,vissza ne tedd

Tányérodat ne kotorjad

Kenyeredet ne harapjad

Sót a kés hegyével vegyél

Tele pofával ne egyél.

Ne csámcsogj az evés közben

Ne szürcsölődj, igyál szépen

Ujjad ne szopd, fogad ne vájd

Ha köhögsz, takard  el a szád

El ne csorgasd a ruhádat

Fel ne dűtsd a pohárodat

A csontokat rakd tányérra

Ne könyökölj az asztalra

Magadat meg ne terheljed

Vigyázz, hogy meg ne részegedj

Bor, s pálinka ivásától

Irtózz a csapszépbe járástól

Mert azok becsületedtől

Megfosztanak mindenedtől.



LEVEK

Húsleves 
csigatésztával

Káposztás 
bableves 
csülökkel, 
kenyérrel

Fokhagyma-
leves már-
ványsajtos 
pirítóssal

Tárkonyos 
vadraguleves 
zsemle-
gombóccal

L
1.100,-

1.200,-

1.500,-
1.700,-



FŐÉTELEK

F
Csirkemell 
csíkok meleg 
zöld saláta-
ágyon, burgo-
nyakörettel

Sült gomolya-
sajt hideg-
meleg zöldsé-
gekkel

Diókéregben 
sült 
Camembert 
áfonyás alma-
gombóccal, 
búzatörettel

Mustáros 
csirkemell 
hajdinával, 
meleg zöld-
ségekkel

3.000,-
3.500,-

3.500,- 3.700,-



FŐÉTELEK

F
Fél sültcsirke 
fűszeres 
burgonyával, 
juhtúrós 
puliszkával

Egész sült-
csirke fűszeres 
burgonyával, 
juhtúrós 
puliszkával

Aszalt szilvás 
pulykamell saj-
tos galuskával, 
almagombóccal

Marhasült 
vadasan 
lepény-
gombóccal

Pulykateker-
csek nyárson 
búzatörettel, 
meleg 
zöldségekkel

3.800,-

4.950,-

4.600,-

4.950,-

5.300,-



FŐÉTELEK

F
Sertéskaraj 
kolbásszal, 
szalonnával, 
fűszeres 
burgonyával

Szarvas-
szelet erdei 
gombával, 
sajtos 
galuskával

Fél kacsa-
pecsenye lila-
káposztával, 
fűszeres 
burgonyával, 
juhtúrós 
puliszkával

Egész kacsa-
pecsenye lila-
káposztával, 
fűszeres 
burgonyával, 
juhtúrós 
puliszkával

4.350,-
4.600,-

5.800,-
6.800,-



FŐÉTELEK

F
Egész nyúl 
nyárson ká-
posztás gersli-
vel, burgonya-
pirével Fácán egész-

ben gerslivel 
és burgonya-
pirével

Fokhagymás 
sült császár-
hús káposz-
tás gerslivel,  
burgonyakö-
rettel

Báránycsülök 
sütve búza-
törettel, bur-
gonyakörettel

Füstös csülök 
savanyított 
káposztával, 
burgonya-
körettel

5.700,-

4.300,-
5.950,-

6.950,-

5.700,-

Ételeink frissen készülnek és elfogyhatnak!



MIT KELL
TUDNIA EGY JÓ
SZAKÁCSNAK?M

tudnia kell...

I. A filozófiát, hogy ismerje a 

természet minden adományát 

az utolsó falatig

II. A medicinát, hogy 

megválaszthassa, melyek 

csinálnak szelet, melyek nehéz 

emésztést s így tovább...

III. Az asztrológiát, hogy 

vigyázhasson az időre

IV. A geográfiát, hogy tudja, 

mi terem jobban

V. A piktúrát, hogy tudja a 

maga étkeit szemet 

gyönyörködtető színekkel 

megékesíteni

VI. A geometriát, mert a 

szakácsmesterség olyan mint 

egy gömb, amelyet 

mesterségesen kell kisebb 

nagyobb részekre osztani

VII. Az architektúrát, hogy 

világos, nem füstös konyhája 

legyen

VIII. Értenie kell az 

imperátorsághoz , hogy  

szervezni, beosztani, 

parancsolni tudjon

IX. Ravasznak is kell lennie, 

hogy a vendégek szájízét 

megcsalni tudja

X. A lopás mesterségében sem 

szabad tudatlannak lennie



MÁRTÁSOK

M
Hideg mártások Meleg mártások

Sárkány mártás

700,-

Gomba mártás

700,-

Áfonya mártás

700,-

Fokhagyma mártás

700,-

Sajtmártás

700,-



S
SALÁTÁK

Vegyes vágott

Kovászos uborka

700,-

700,-

Ördögsaláta

700,-

Hagymás 
savanyúkáposzta

700,-

D
DESSZERTEK

Várnagy pite

1.000,-

Mákos guba

1.000,-

Csörögefánk 
lekvárral

1.000,-



NEDÜK

N
Szörpök (áfonya, 
bodza, csipke, málna, 
ribizli)

500,- / 3dl

Üdítők

Tea (télen)

500,- / 3dl

Szódavíz

150,- / dl

Borok

Kávé tejszínnel

450,- / adag

Hosszú kávé

500,- / adag

Cappuccino

600,- / adag

Száraz furmint
(Soltész Borház, Tolcsva )

Félédes furmint
(Soltész Borház, Tolcsva )

250,- / dl

Blauburger száraz
(Panyik József, Szikszó )

250,- / dl

Blauburger félédes
(Panyik József, Szikszó )

Chardonnay
(Panyik József, Szikszó )

Egri Medina

Egri Merlot

250,- / dl

Egri Bikavér



N
NEDÜK

Söritalok csapról

A pálinkák a
BESTILLO

szeszfőzde nedüi

Gönci Barack 
pálinka

Szilvapálinka

Sárgamuskotály 
szőlő pálinka

Cigánymeggy 
pálinka

Vilmoskörte 
pálinka

Aszutörköly 
pálinka

Soproni Világos

Soproni IPA

Krušovice

Alkoholmentes sör

750,-

400,- / 3dl
650,- / 5dl

450,- / 3dl
700,- / 5dl

450,- / 3dl
700,- / 5dl 850,- / 3cl

1.400,- / 5cl

Pálinkák


