Hideg elöételek

Prosciutto - sonka
Sajt

Étlap

100 gr • 44,00
100 gr • 39,00

Levesek

19,00
23,00
19,00
20,00

Csontleves finommetélttel
Tengeri halleves
Paradicsomleves
Gomba leves krutonnal

Tészta & rizottó

44,00
43,00
45,00
62,00
69,00
64,00
72,00
75,00

Zöldség curry spaghetti
Spagetti bolognese
Spagetti carbonara
Tenger gyümölcsei spagetti
Garnélás spagetti
Tenger gyümölcsei rizottó
Garnélás rizottó
Fekete (Tintahalas) rizottó

Pizzák

Margarita (sajt)
Vegetariana (sajt, paprika, paradicsom, hagyma, cukkini)
Sonkás (sonka, sajt)
Vegyes (sonka, sajt, gomba)
Novi (tonhal, sajt, hagyma)
Magyaros (kolbász, sajt, pepperoni, tojás)
Salama (szalámi, sajt)

Húsételek

MINI

NORMAL

31,00
33,00
34,00
35,00
39,00
41,00
40,00

34,00
36,00
37,00
38,00
43,00
45,00
44,00

Vegyes tál “Novi” 2 szem. (razsnyicsik, csevapok, karaj, plyeszkavica, kolbász,
csirke) rizses lecsó, hasábburgonyával, sült burgonyával, ajvar, hagyma
Csevapok - darálthús hasábburgonyával, ajvar, hagyma
Plyeszkavica - darálthús hasábburgonyával, ajvar, hagyma
Plyeszkavica sajttal - darálthús hasábburgonyával, rizses lecsóval, ajvar, hagyma
Rántot sertéss vagy csirke hasábburgonyával
Sertésszelet Zagreb módra (sonka, sajt - rántva) hasábburgonyával
Sertésszelet Zagreb módra (sonka, sajt - rántva) hasábburgonyával, gombamártással
Pulykamellfilé gombával rizzsel
Bogrács gulyás
Marhalábszár pörkölt tésztával
Rumpsteak sült burgonyával
Magyaros szuzérmék sült burgonyával
Szuzérmék módon gomba öntettel sült burgonyával
Vegyes rostontál (razsnyicsik, csevapok, karaj, plyeszkavica, kolbász, csirke)
hasábburgonyával, ajvar, hagyma

167,00
56,00
58,00
63,00
58,00
66,00
69,00
74,00
53,00
58,00
94,00
65,00
65,00
75,00

Tengeri halból készült ételek

Vegyes haltál "Adria" 2 szem. (aranydurbincs és tengeri sügér 1 kg, kagyló, calamari, 260,00
skampi, sült hal) mangold és sósburgonyával
98,00
Aranydurbincs adag (350 - 400 gr.) mangold és sósburgonyával
98,00
Tengeri sügér adag (350 - 400 gr.) mangold és sósburgonyával
150,00
Vegyes haltál "Tenger gyümölcsei" 1 szem. (aranydurbincs és tengeri sügér 1 kg,
kagyló, calamari, skampi, sült hal) mangold és sósburgonyával
69,00
Tintahal (Calamari) pirítva hasábburgonyával
68,00
Tintahal (Calamari) roston mangold és sósburgonyával
1 kg • 300,00
Aranydurbincs / Tengeri sügér - mangold és sósburgonyával
1 kg • 390,00
Szt. Péterhala / Tengeri fogas - mangold és sósburgonyával
1 kg • 192,00
Tengeri csuka roston hasábburgonyával
88,00
Tengeri csuka roston adag (400 gr.) hasábburgonyával
66,00
Tengeri csuka rántva (pohani fileti) hasábburgonyával
84,00
Tonhal szelet sült burgonyával
500 gr • 178,00
Skampi (rákok) roston
500 gr • 186,00
Skampi (rákok) “buzara” módra
1 kg • 78,00
Tengeri kagyló
1 kg • 88,00
Tengeri kagyló “buzara” módra
108,00
Tengeri sügér filé grillezet zoldség

Kis saláták

Káposzta
Fejes saláta
Paradicsom
Parasztsaláta (uborka, paradicsom, paprika, hagyma, feta sajt)
Vegyes saláta (paradicsom, fejes saláta, káposzta, uborka)

Nagy saláták

Sonkás saláta (joghurt, sajt, tartármártás, paprika, uborka, paradicsom, fejes saláta, krutonnal)
Mozzarellás paradicsomsaláta (kapribogyó, olívabogyó, fejes saláta, aceto balsamico)
Panírozott tintahalkarikák saláta (joghurt, kapor, sajt, paprika, uborka, paradicsom, fejes saláta)
Tonhal saláta (fejes saláta, uborka, paradicsom, kukorica, hagyma)
Polipsaláta (kapribogyó, olívabogyó, hagyma, paradicsom, fejes saláta)

Köretek

Hasábburgonya / Sült burgonya / Sósburgonya / Párolt rizs / Rizses lecsó / Mangold
Ajvar / Tartármártás / Ketchup / Majonéz / Olívabogyó / BBQ szósz
Grillezet zoldség (paprika, paradicsom, gomba, hagyma, cukkini)

Desszertek

Ízes palacsinta
Csokis palacsinta
Diós palacsinta
Panna cotta

14,00
15,00
16,00
28,00
17,00

42,00
44,00
52,00
55,00
64,00

13,00
7,00
26,00

17,00
19,00
23,00
27,00

