FŐÉTELEK

ELŐÉTELEK
Libamáj parfé, alma, körte, dió

2990,-

Tatár beef steak

3290,-

Füstölt lazac tatár házi
kaláccsal

3190,_

LEVESEK
Olasz paradicsomleves, dió,
zeller
Erőleves
Kacsahússal
Marhahússal
Rákkal
Vadraguleves
gombavariációval

Lazac, lencse, spárga, hollandi
mártás

6190,-

Harcsa steak, halászlé mártás,
házi túrós csusza

6390,-

Zamatos csirkemell steak friss
tavaszi saláta, gránátalma

3190,-

Iberico lapocka, grill zöldségek 7590,-

1490,-

2290,2990,2690,2390,-

Tarja steak, tojás, cékla, gomba 3490,parázs burgonya
Vajban sült, bundázott sertés
szűz, bajor burgonyasaláta

3490,-

Csirke cordon transzformáció,
burgonyapüré

3490,-

TÉSZTÁK

FŐÉTELEK
Sertéspofa vadas, juhtúrós
sztrapacska, tejföl emúzió

3390,-

Rosé kacsamell, édes batáta,
cékla, körte, meggy JUS

5990,-

Marha Stefánia Demi-glace
mártás, ördögszekér gomba,
hagymás burgonya muffin

6990,-

Atlanti óceáni tőkehal steak,
Bakonyi mártás, "baconös
nokedli"

3990,-

Paradicsomos tészta

1790,-

Tenger gyümölcsei Linguini

2990,-

Bolognai Linguini

2390,-

DESSZERTEK
Túrós "rétes" mille feuille

1690,-

Epres krémes tarte

1890,-

Somlói mousse

1690,-

BBQ TÁLAK 1 FŐRE
Brisket tál

8.590,-

RibS Tál

4.990,-

1 adag BBQ Marhaszegy, 0,5
adag Steak burgonya, 0,5
adag Sült hagymakarika, 1
adag Coleslaw saláta, 1 adag
BBQ Cola szósz,
1 adag BBQ oldalas, 0,5 adag
Steak burgonya, 0,5 adag
Sült hagymakarika, 1 adag
Kukorica saláta, 1 adag
Sweet baby szósz,

Pork Belly tál

1 adag BBQ Malaccsászár,
0,5 adag burgonyagolyó, 0,5
adag Sült hagymakarika, 1
adag Bacon-ös tészta saláta,
1 adag BBQ szósz,

SMOKER TÁL

1 adag Marhaszegy, 1 adag
Malaccsászár, 1 adag
Hagymakarika, 1 adag Steak
burgonya, 2 féle saláta, 2
féle választható szósz

4.090,-

9.900,-

BBQ PARTY TÁLAK
BBQ Parti Tál 2 főre

5.590,-

BBQ Parti Tál 4 főre

9.900,-

BBQ Parti Tál 6 főre

14.900,-

BBQ Parti Tál 8 főre

19.900,-

2 féle választható mini
Hamburger, 2 féle
választható mini Burrito, 1
adag steak burgonya, 1 adag
Hagymakarika, 2 féle
választható szósz
4 féle választható mini
Hamburger, 4 féle
választható mini Burrito, 2
adag steak burgonya, 2 adag
Hagymakarika, 4 féle
választható szósz
6 féle választható mini
Hamburger, 6 féle
választható mini Burrito, 3
adag steak burgonya, 3 adag
Hagymakarika, 6 féle
választható szósz
8 féle választható mini
Hamburger, 8 féle
választható mini Burrito, 4
adag steak burgonya, 4 adag
Hagymakarika, 8 féle
választható szósz

Választható Mini burgerek:
Hamburger, Sajtburger, Bacon Burger, Révész Burger

Választható Mini Burritok:
Kentucky burrito, Vega burrito, Philly burrito, Sertés burrito

Választható szószok:
Cola, Sweet baby, Curry-s Mango, Truffle, Bacon, Burger, Fokhagymás Amerikai tartár mártás, Srirachi (fokhagyma-majonéz),

Választható saláták
Bacon-ös tészta saláta, Coleslaw saláta, Kukorica saláta

BURGEREK
Révész burger

(korábbi marhaburger) marhahús
pogácsa, lilahagyma lekvár,
cheddar sajt, bacon, édes-savanyú
uborka

Classic burger

BURGEREK
2690,-

1990,-

Marhahúspogácsa, édes-savanyú
uborka, házi hamburger szósz,
lilahagyma lekvár

Sajtburger

Lilahagymalekvár,
marhahúspogácsa, édes-savanyú
uborka, házi hamburger szósz,
cheddar sajt szósz

Bacon burger

Lilahagymalekvár,
marhahúspogácsa, édes-savanyú
uborka szeletek, házi hamburger
szósz, bacon chips

Csirke burger

Lilahagyma lekvár, kézműves
csirke húspogácsa, édes-savanyú
uborka szeletek, cheddar sajt
mártás, házi hamburger szósz,
szívsaláta

Wave burger

Friss lilahagyma karika, lazac
korong, rántott királyrák falatok,
szívsaláta, amerikai tartármártás,
édes-savanyú uborka szeletek,
hamburger szósz, cheddar sajt
mártás

Vega burger

Házi hamburger szósz, szívsaláta,
lilahagymalekvár, pirított hagyma,
vega pogácsa, cheddar sajtmártás

Dupla brisket burger

Angus marhaszegy (22 dkg),
hagymalekvár, pirított bacon, házi
hamburger szósz, cheddar sajt
szósz, édes-savanyú uborka

2390,-

2290,-

2190,-

3290,-

4290,-

5990,-

Szimpla brisket burger

4390,-

Pulled beef burger

3790,-

Bacon&Egg burger

2590,-

Kentucky csirke burger

2690,-

Retroburger

2690,-

Philly burger

2390,-

Ribs burger

2990,-

LADY GIANT burger

4990,-

Kis adag Angus marhaszegy,
hagymalekvár, pirított bacon, házi
hamburger szósz, cheddar sajt
szósz
Tépett Angus marha tarja,
marhahúspogácsa,
lilahagymalekvár, cheddar sajt
mártás, hamburger szósz, édes
savanyú uborka szeletek
Angus húspogácsa, bacon,
tükörtojás, kukorica saláta, friss
lilahagyma szeletek, szív saláta,
hamburger szósz
Rántott csirkecombfilé, édessavanyú uborka szeletek,
szívsaláta, hagymakarika, cheddar
mártás, hamburger mártás, texas
mustár
Csalamádé, ketchup, mustár,
majonéz, édes-savanyú uborka,
paradicsom karika, Angus marha
húspogácsa, friss lilahagyma,
szívsaláta
Napfény járja át a szíved újra?
Darált hús, bacon szósz, pirított
hagyma, cheddar szósz, édessavanyú uborka
BBQ oldalas, bacon chips,
lilahagymalekvár, BBQ Cola szósz,
cheddar sajt mártás, édes-savanyú
uborka, édes hagyma
300 gr-os marhahúspogácsa,
dupla bacon, dupla hagyma
szeletek, extra cheddar szósz,
dupla édes-savanyú uborka
szeletek, pikáns jalapeno

BURRITOK

BURRITOK

Piedone

3490,-

Philly burrito

3190,-

Kentucky csirke
burrito

3290,-

Vörösbab, tépett sertés tarja
rántott hagymakarika,
paradicsom salsa, pikáns
fokhagyma szósz
Angus tarja, cheddar sajt,
rántott hagymakarika, pirított
hagyma, bacon szósz

Párolt csirkecomb, hagymakarika,
pirított hagyma, édes savanyú
uborka, texas mustár, amerikai
tartár szósz

Chili cheese burrito

Pikáns cheddar sajt darabok,
hasábburgonya, sajtszósz,
enyhén csípős

Sushito

Rizs, avokádó szósz, tépett
sertéshús,
szarvasgombaszósz, édessavanyú

Némó

Avokádó krém, amerikai
tartár, panírozott tőkehal, rizs,
cheddar sajt mártás

Marha burrito

Tépett marha hús, ropogós
hasáb, cheddar sajt szósz,
BBQ szósz

Csirke burrito

Tépett csirke, hasáb,
cheddar sajt szósz, amerikai
tartármártás

Vega burrito

3090,-

Pork burrito

2790,-

Rántott camembert falatok,
sült hagymakarika, amerikai
tartár mártás, texas mustár
Tépett sertéshús, pikáns
hasáb, bacon szósz

NUGGETS
Rév Nuggets

2390,-

Camembert nuggets

2790,-

Fish and Chips

2990,-

3590,-

Chili cheese nuggets

2990,-

3390,-

Csirkemell nuggets

2990,-

Csirke szárnyak

2590,-

panírozott rákolló, jázmin
rizs, amerikai tartár

3090,-

2490,-

Tihanyi camembert falatok
rántva, burgonyagolyók,
áfonyamártás
Steak burgonya, panírozott
tőkehal falatkák, tartár
mártás
Jalapenoval kevert sajt
darabok rántva, hasáb,
fokhagymás pikáns szósz

Pankó morzsás csirkemell
darabok, fűszeres steak
burgonya, curry ketchup

2590,-

Ropogós rántott csirke
szárnyak, sült hagymakarika,
BBQ szósz

SZENDVICSEK
Pulled beef buffalo

Házi buci, cheddar sajt,
Louisiana saláta, tépett
Angus tarja, pikáns
paradicsom salsa és Cola
szósz.

Philly Cheese Steak

Tömény házi cheddar sajt
mártás és finomra darabolt
ANGUS marhahús, bacon
szósz

Belga géppisztoly

Angus marha tarja, texas
mustár, rántott
hagymakarikák, cheddar
sajtmártás

DESSZERT

3290,-

Brownie

990,-

SALÁTÁK
2390,-

Coleslaw saláta

800,-

Tésztasaláta

800,-

Kukorica saláta

800,-

2790,-

Pulled pork szendvics 2190,Házi buci, cheddar sajt,
Louisiana saláta, tépett
sertés tarja, házi BBQ Cola
szósz

Philly Chicken Cheese 2190,Házi bagett, ropogós, rántott
csirkefalatok, cheddar
mártás, bacon szósz

KÖRETEK

SZÓSZOK
Cola

600,-

Sweet baby

600,-

Currys mangó

600,-

Truffel (Szarvasgombás)

700,-

Bacon

700,-

Burger

600,-

Fokhagymás

600,-

Paradicsom salsa

600,-

Steak burgonya

750,-

Amerikai tartármártás

600,-

Burgonyagolyó

750,-

Srirachi
(fokhagyma-majonéz)

600,-

Hagymakarika

950,-

Piri-piri (csípős)

600,-

Hasábburgonya

750,-

Curry-s ketchup

600,-

Rizs

600,-

Hot Salsa

600,-

Tortilla chips

900,-

