
Rákóczi túrós (1,3,4) 1690,-

Előétel

Desszert

Marha erőleves 3490,-

Levesek

Préselt malac pankó morzsában , hazi tartár koriander, 
(1,2,3)

2190,-

Zellerkrémleves, sajtok 2190,-

Főételek
Csirke cordon szarvasgombás burgonyapüré (1,3) 3190,-

Marhapofa "pörkölt", sztrapacska (1,3)

3990,-Sertésvadas, szalvéta tekercs (1,3)

4390,-

Kacsamáj páté, alma, dió (1,2,3) 2890,-

Újházy tyúkhúsleves 2190,-

3990,-Malaccsászár lecsó, kolbász, sült burgonya, lecsó víz

5590,-Kacsamell, sütőtök batáta, szilva sütőtök textúra

4290,-Sertésszűz, zöldborsó textúra, fokhagymás nudli,
palóc szaft 

6590,-Fogas, bakonyi mártás, beluga lencse (1,3)

3990,-Szűz vajban sült ropogós bundában, petrezselymes
burgonya, savanyított hagyma (1,3) 

Somlói galuska (1,3,4) 1690,-



Brisket tál
BBQ Marhaszegy, Steak
burgonya, BBQ Cola szósz,
házi kézműves savanyúság

RibS Tál
BBQ oldalas, Rántott hagyma
karika, Steak burgonya,
majonézes, zöldséges
tésztasaláta, sweet baby
szósz

Pork Belly tál
Malac császár, Steak
burgonya, hagyma karika,
bacon-ös tészta saláta, BBQ
szósz
 
Smoker tál 
Marhaszegy, malac császár,
kolbász, cikk burgonya, Cola
szósz, házi kézműves
savanyúság
 
Révész tál
Piri-piri szósz, Cola szósz,
sült kolbász, hagymakarika,
oldalas, csirkeszárny
ropogós panírban, édes-
savanyú uborka

St Louis Cut rib tál
Egész oldalas, házi vegyes
savanyú, cikk burgonya,
bacon szósz

Pit Box tál
Malaccsászár, kolbász, mini
pulled pork szendvics,
hagyma karika, bacon-ös
tésztasaláta, Cola szósz 

Pork totters tál
Diófán füstölt BBQ első
csülök, Steak burgonya,
tormás BBQ szósz, házi
kézműves savanyúság 

BBQ Parti Tál 2 főre
2 féle választható mini
Hamburger, 2 féle
választható mini Burrito, 1
adag steak burgonya, 1 adag
Hagymakarika, 2 féle
választható szósz

BBQ Parti Tál 4 főre
4 féle választható mini
Hamburger, 4 féle
választható mini Burrito,  2
adag steak burgonya, 2 adag
Hagymakarika, 4 féle
választható szósz

BBQ Parti Tál 6 főre
6 féle választható mini
Hamburger, 6 féle
választható mini Burrito, 3
adag steak burgonya, 3 adag
Hagymakarika, 6 féle
választható szósz

BBQ Parti Tál 8 főre
8 féle választható mini
Hamburger, 8 féle
választható mini Burrito,  4
adag steak burgonya, 4 adag
Hagymakarika, 8 féle
választható szósz 

9.990,-
 
 
 
 

5.490,-
 
 
 
 
 
 

5.490,-
 
 
 
 

7.990,-
 
 
 
 

5990,-
 
 
 
 
 

9990,-
 
 
 
 

5690,- 
 
 
 
 

4990,-

 
6.990,-

 
 
 
 
 
 
 

12.200,-
 
 
 
 
 
 
 

18.200,-
 
 
 
 
 
 
 

24.800,-
 

BBQ tálak 
1 főre (1,2,3)

Party tálak
(1,2,3)

Választható szószok:
Cola, Sweet baby, Truffle, Bacon, Fokhagymás
Amerikai tartár, Srirachi (fokhagyma-majonéz)
Választható saláták
Bacon-ös tészta saláta, Coleslaw saláta, Kukorica
saláta, Korianderes babsaláta 
Választható Mini burgerek
Hamburger, Sajtburger, Bacon Burger, Révész
Burger
Választható Mini Burritok
Kentucky burrito, Vega burrito, Marha burrito, 
Pork burrito



BBQ készételek
(1,2,3)

Mac&Cheese
Sajtos tészta

2490,-

Chilis bab
Angus marhahúsból,
enyhén csípős 

3490,-

Pulled tál
Tépett sertéshús, 
hasábburgonya vagy
rizs és friss saláta, BBQ Cola szósz 

2990,-

Frissen sültek
(1,2,3)

Ropogós csirkeszárny
Kentucky bundában 
Nem csípős, hasábburgonyával és
BBQ szósszal 

2990,-

Csirkecombfilé
Fűszeres palacsinta tésztában,
hasábburgonyával és 
édes chili szósszal

2490,-

Marhaburgerek
(1,2,3)

Révész burger
Marhahús, Bacon, sajt, édes
savanyú uborka, lilahagyma
lekvár, édes hagyma, házi
hamburger szósz

3190,-

Classic burger
Marhahús, jégsaláta, uborka,
paradicsom, lilahagyma,
hamburger szósz

2590,-

Bacon&Egg burger
Marhahús, kukorica saláta,
bacon, tükörtojás, saláta levél,
lilahagyma, hamburger szósz

3590,-

Pulled beef burger
Tépett Angus marha, marhahús
pogácsa, lilahagyma lekvár,
jégsaláta, édes hagymakarika,
cheddar sajt mártás szeletelt
uborka

4690,-

Texas King burger
Marha hús ropogós bundában,
cheddar sajt, bacon, jégsaláta,
uborka szeletek, paradicsom,
lilahagyma, bacon szósz 

4290,-

Kérhető
glutén-tojás és 
laktózmentesen! + 600 Ft

Hasábburgonyával
és választott
szósszal + 800 Ft



Sertés burgerek
(1,2,3)
Classic Porky 
Sertéshús, aioli szósz, lilahagyma,
jégsaláta, lap sajt, paradicsom

2190,-

Farmer Porky 
Cola szósz, pirított hagyma,
lilahagyma, bacon-sertéshús,
cheddar sajt 

2390,-

Retro Porky         
Ketchup, mustár, majonéz, vegyes
vágott, sertés húspogácsa,
jégsaláta, lap sajt, lilahagyma,
paradicsom 

2490,-

Csirke burgerek
(1,2,3)
Kentucky Piri Burger
Csirkecombfilé ropogós bundában,
Édes-savanyú uborka, jégsaláta,
Texas mustár, hamburger szósz,
hagymakarika rántva, cheddar sajt 

2190,-

Classic Piri Burger
Csirkemell rántva, jégsaláta,
mézes majonéz, édes
hagymakarika

2290,-

Hawaii Piri Burger
Jégsaláta, csirkehús pogácsa,
ananász, édes hagyma, mézes
majonéz, pirított hagyma

2290,-

Fitness Piri Burger
Csirkemell steak, jégsaláta,
paradicsom, édes hagymakarika,
mézes majonéz, uborka szelet 

2390,-

Texas Piri Burger
Csirke húspogácsa chips
bundában rántva,
lilahagymalekvár, édes mézes
majonéz, uborka szeletek 

1990,-

Porky
Bacon&Cheese
Lilahagyma lekvár, sajt, bacon,
édes savanyú uborka, hamburger
szósz

2690,-

Vega burgerek
(1,2,3)
Wave Burger
Lazackorong ropogós panírban,
vajban sült királyrákfarok, édes-
savanyú uborka szeletek,
lilahagyma karika, jégsaláta,
cheddar sajt, amerikati tartár 

3990,-

Camembert burger
Rántott camembert, szívsaláta,
édes-savanyú uborka szeletek,
cheddar sajt mártás, hamburger
szósz, lilahagymalekvár

2490,-

Porky Belly
Malaccsászár diófán füstölve, aioli
szósz, jégsaláta, bacon, uborka,
coleslaw saláta

3590,-

Kérhető
glutén-tojás és 
laktózmentesen! + 600 Ft

Hasábburgonyával
és választott
szósszal + 800 Ft



Burritok
(1,2,3)
Piedone
Lecsós vörös bab, füstölt
tépett tarja, rántott hagyma
karika, paradicsom salsa,
cheddar sajt

Kentucky csirke 
burrito
Ropogós bundában sült
csirkecomb darabkák, hagyma
karika, édes savanyú uborka
pirított hagyma, Texas mustár,
amerikai tartár, cheddar sajt  

Chili cheese 
burrito 
Pikáns cheddar falatkák
bundázva, hasábbburgonya,
sajtszósz 

Marha burrito
Tépett füstölt Angus,
hasábburgonya, BBQ szósz ,
hasábburgonya

Vega burrito
Rántott camembert falatok,
sült hagyma karika , amerikai
tartár , cheddar sajt, Texas
mustár

Pork burrito
Tépett sertéshús, amerikai
káposztasaláta, hagymakarika,
BBQ szósz, sajt 

3290,-
 
 
 
 
 

2790,-
 
 
 
 
 
 
 

2690,-
 
 
 
 
 

3490,-
 
 
 
 

2990,-
 
 
 
 
 

2990,-

Kérd
glutén-tojás és 
laktózmentesen! + 600 Ft

Hasábburgonyával
és választott
szósszal + 800 FtMr. Belly

Tortilla lap cheddar sajt
bevonattal, malaccsászár,
hagymakarika, pirított hagyma,
uborka, szarvasgombás szósz,
wasabi 

3790,-

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

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

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

2690,-
 
 
 
 
 

2990,-
 
 
 
 
 

2490,-
 
 
 
 
 

2590,-

Szendvicsek
(1,2,3)

Chicago Bulls 
Bagett, tépett sertés, paradicsom,
pirított hagyma, uborka szeletek,
jégsaláta, sajt, bacon szósz 

2590,-

Crispy Royal 
Bagett, tortilla chips, tépett sertés,
jégsaláta, pirított hagyma Cola
szósz, cheddar sajt,

2990,-



Mézes, majonézes
kukorica saláta
Zöldséges 
tészta saláta
Bacon-ös 
tésztasaláta
Frissítő tészta 
saláta
Paradicsomos
bab saláta
Coleslaw saláta 

300,-/600,-
 

300,-/600,-
 

350,-/700,-
 

300,-/600,-
 

300,-/600,-
 

300,-/600,-

Desszertek
(1,2,3)

Szószok

Saláták
(kis vagy  nagy adag) 

Rév Nuggets (7)
Panírozott rákolló, jázmin
rizs, amerikai tartár

Camembert nuggets
Tihanyi camembert falatok
rántva, burgonyagolyók,
áfonyamártás

Fish and Chips (5)
Steak burgonya, panírozott
tőkehal falatkák, tartár
mártás

Chili cheese nuggets
Jalapenoval kevert sajt
darabok rántva, hasáb,
fokhagymás pikáns szósz

Csirkemell nuggets
Pankó morzsás csirkemell
darabok, fűszeres steak
burgonya, curry ketchup

2690,-
 
 
 

2990,-
 
 
 
 

3490,-
 
 
 
 

3490,-
 
 
 
 

3490,-

Nuggets
(1,2,3)

Mini cukros fánkok 1690,-

Almás-fahéjas fánk 1490,-

Csokis-mogyorós
mini fánk

1990,-

Mohr im Hemd
csokoládé álom

1790,-

BBQ Cola szósz 600,-

Truffel szósz
(szarvasgombás)

700,-

Bacon szósz 700,-

Édes chili szósz 700,-

Fokhagymás szósz 600,-

Paradicsom  salsa 600,-

Amerikai tartár mártás 600,-

Piri-piri (csípős) 600,-

Curry-s ketchup 600,-

Hot Salsa 600,-

Allergének
(1) Glutént tartalmaz
(2) Tojást tartalmaz
(3) Tejet tartalmaz

(4) Diót tartalmaz
(5) Halat tartalmaz
(6) Ecetet tartalmaz

(7) Rákot tartalmaz
(8) Zellert tartalmaz


