
 
 

 

Áraink az Áfa-t tartalmazzák! 

Az étlapon szereplő ételek, szinte mindegyike tartalmaz allergén összetevőket! 

Kérje kollégánk segítségét. 

 

Meleg előétel: 
 

- Rántott sajt, karfiol 810.- 

- Milánói spagetti 890.- 

- Tonhalas fokhagymás penne 890.- 

- Bolognai spagetti 1100.- 

 

Levesek: 
 

- Gyöngyöző húsleves csigatésztával 400.- 

- Májgaluska leves 450.- 

- Zellerkrémleves/ fokhagyma krémleves zsemlekockával 450.- 

- Hideg tejszínes gyümölcs krémleves tejszínhab rózsával 550.- 

- Gulyásleves csipetkével 690.- 

- Jókai bableves 690.- 

 

Készételek: 
 

- Vörösboros marhapörkölt sós burgonyával 1550.- 

- Sertés pörkölt nokedlivel 1250.- 

 
 

Frissensültek 
 

- Panzió tál (2 személyes) 3900.- 
(rántott sajt, cigánypecsenye, csikós töltött borda, filézett csirkecomb roston sütve, 

vegyes körettel) 

 

- Pegazus tál (2 személyes) 4500.- 
(tüzes betyár tekercs, csirkemell csíkok Orly-módra, rántott szelet, fűszeres tarja 

burgonyapürével) 
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Szárnyas: 

 
- Grillezett csirkecomb-filé 1100.- 

- Roston csirkemell 1100.- 

- Csirkemell csíkok Orly módon 1100.- 

- Csípős jércemell szalagok tejszínes mártásban 1100.- 

- Konfitált kacsacomb hagymás tört burgonyával 1900.- 

- Gyros tál 1190.- 
(csirkemell csíkok friss salátával, sült burgonya, öntet) 

- Pegazus szelet 1200.- 
(sajttal, sonkával, kaporral töltött csirkemell rántva) 

- Pándy szelet 1200.- 
(sonkával és feta sajttal töltött csirkemell, párizsi bundában sütve) 

 

Sertés: 
 

- Rántott sertésszelet 990.- 

- Cigánypecsenye 990.- 

- Cordon bleu 990.- 

- Brassói aprópecsenye kockaburgonyával 1290.- 

- Milánói sertésborda 1290.- 

- Karajszelet tejszínes gombamártással 1290.- 

- Dubarry sertésszelet  1290.- 

- Sertésszelet bakonyi-módra paprikás selyemmártásban nokedlivel 1550.- 

- Dombegyházi bicskás pecsenye 1550.- 
(sertéskaraj kolbászkarikával, kakastaréj szalonnával, sült burgonyával tálalva) 

 
 

Köretek: 
- Párolt rizs 320.- 

- Rizi-bizi 320.- 

- Nokedli 320.- 

- Főtt tészta 320.- 

- Sósburgonya 320.- 

- Burgonyapüré 390.- 

- Sültburgonya 390.- 

- Petrezselymes burgonya 390.- 

- Fűszeres steak burgonya 390.- 

- Vajon párolt zöldköret 390.- 
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- Kenyér ( 1 szelet)  30.- 

 

Mártás: 
- Tartármártás 390.- 

- Fokhagymás/kapros joghurtos öntet   390.- 

 

Saláták, befőttek: 
 

- Házi káposztasaláta 290.- 

- Csemegeuborka 290.- 

- Kovászos uborka 290.- 

- Almapaprika 290.- 

- Tejfölös uborkasaláta 390.- 

- Barack-, meggybefőtt 390.- 

- Görög saláta 790.-  

- Caesar saláta 790.- 

 

Desszertek: 
- Gesztenyepüré tejszínhabbal 450.- 

- Vegyes fagylalt kehely, tejszínhabbal 450.- 

- Baracklekváros, fahéjas palacsinta  450.- 

- Mogyorókrémes, túrós palacsinta 550.- 

- Őszibarackos túróval töltött palacsinta vanília öntettel  690.- 

- Csokikrémes meggyes palacsinta 690.- 


