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Pisztáciás csirkemell, narancs chutney, 
saláta, granola
Chicken breast with pistachio, orange chutney, 
salad, granola

1 550 HUF



HIDEG ELŐÉTELEK
Cold starters

Tatár beefsteak, zöldségekkel, 
snidlinges vajjal
Tartare beefsteak with 
vegetables and chive butter

3 500 HUF

  

Kacsamáj trió friss házi 
kaláccsal
Trio of duck livers with fresh 
homemade braided bread

1 950 HUF

      

LEVESEK
Soups

Zöldborsó veluté borsó 
textúrával
Green peas velouté with pea 
texture

1 150 HUF

   

Tyúkhúsleves házi 
vargányás reszelt tésztával, 
gombócával, julienne 
zöldséggel
Chicken broth, homemade 
grated pasta with porcini, 
dumplings, vegetable julienne

1 150 HUF

  

Ánizsos aszaltszilva-
krémleves, aszalt 
gyümölcstatárral
Aniseed prune cream soup with 
dried fruit tartare

1 050 HUF

  



Libamáj szeletek kakukkfüves almaraguval
Foie gras (goose liver) slices and apple ragout 
with thyme

2 450 HUF



MELEG ELŐÉTELEK
Warm starters

Királyrák farok, 
petrezselymes 
fokhagymás belga vajban, 
koktélparadicsommal
King crab tail in Belgian butter 
with parsley and garlic, cocktail 
tomatoes

2 850 HUF

  

Debreceni páros kolbász
Debrecen double sausage

1 400 HUF
  

SALÁTÁK
Salads

Cézár saláta csirkével
Caesar salad with chicken

1 950 HUF

  

Cézár saláta lazaccal
Caesar salad with salmon

2 750 HUF

  

Sült kecskesajt friss kevert 
salátával
Baked goat cheese with fresh 
mixed salad

3 450 HUF

  



Bélszín steak vörös lencsés quinoával, 
tőkegomba, kávés fond
Tenderloin steak red lentil quinoa, woodtuft, 
coffee fond

5 990 HUF



FŐÉTELEK
Main courses

Pasta alla puttanesca 
Pasta alla puttanesca 

2 150 HUF

  

Vajhal steak cékla rizottóval, 
édesburgonya krémmel
Butterfish steak with beetroot 
risotto and sweet potato cream

3 900 HUF

  

Lazac steak, parmezános 
nudli, rákvaj
Salmon steak, parmesan noodle, 
crab butter

4 950 HUF

  

Gomolyával és aszalt 
paradicsommal töltött 
jércemell, sült zöldség, 
spárgás graten, 
bazsalikomos hollandi
Pullet breast stuffed with sheep’s 
milk lump cheese and dried 
tomatoes, fried vegetables, 
asparagus graten, hollandaise 
sauce with basil

2 990 HUF

  

Jércemell filé erdei sonkában 
pirítva, kucsmagombás 
pappardellével
Pullet breast fillet roasted in 
forest ham and pappardelle with 
morel

2 650 HUF

  

Kacsamell, sós tarte, kerti 
zöldség, ricottás rizottó, 
batáta mártás
Duck breast, salted tarte, 
vegetables from the garden, 
risotto with ricotta, 
batata sauce

3 350 HUF

  



Hortobágyi húsos palacsinta
Hortobágy style meat pancakes

1 650 HUF

  



Sertésszűz füstölt 
aszaltszilva-mártással, 
szárzelleres burgonyával 
Pork medallion with smoked 
prune sauce and potato with 
celery

2 850 HUF

  

Mangalica karaj pörc 
bundában, baconos 
ceruzabab, cheddar felfújt, 
fűszeres paradicsommártás
Mangalica chops coated with 
greaves, pencil beans with 
bacon, cheddar souffle, spicy 
tomato sauce

3 900 HUF

  

Borjú fartő, parajos polenta, 
barolo mártás
Veal rump, spinach polenta, 
barolo sauce

3 250 HUF 

Sült libamáj, zöldalma, 
burgonya, pankó morzsa 
Roasted foie gras (goose liver), 
green apple, potato, Panko 
crumb

3 250 HUF

  

HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉTELEK
Our traditional dishes

Alföldi gulyás, házi csipetke 
Alföld style goulash, homemade 
pinched noodles

1 450 HUF

  

Debreceni töltött káposzta
Debrecen style stuffed cabbage

2 350 HUF

Marhalábszár pörkölt, vajas 
galuskával 
Beef leg stew, buttered noodles

2 490 HUF

  



Korianderes csokoládétortácska,
sáfrányos sodóval, eper parféval
Coriander chocolate cake with saffron sodo (sauce) 
and strawberry parfait

1 200 HUF

  



DESSZERTEK
Desserts

Csíkos mákmousse, 
erdeigyümölcs raguval, 
vaníliás szivacs süti
Striped poppy mousse, forest 
fruit ragout, vanilla sponge cake

850 HUF

  

Vaníliás kökényes sajttorta, 
fekete ribizke öntettel
Vanilla sloe cheesecake with 
blackcurrant sauce

1 650 HUF

  

SAVANYÚSÁGOK
Pickles

Céklás gyöngyhagyma
Pearl onion with beetroot

550 HUF

Házi vegyes vágott
Homemade mixed pickles

500 HUF

Csemege uborka
Pickles

500 HUF

Ecetes karfiol
Pickled cauliflower

500 HUF



Kedves Vendégeink! 
Az Önök elégedettsége érdekében ételeinket 

nagyrészt frissen készítjük, melyhez kérjük és 
köszönjük türelmüket. Az étel- és italfogyasztás 

után 12% szervizdíjat számolunk fel. 
Jó étvágyat és kellemes időtöltést kívánunk!

Dear Guests,
For your satisfaction our meals are largely freshly prepared, 

for which we ask and thank you for your patience. There 
is a 12% service charge added to the cost of dishes and 

beverages. We wish you a good appetite and pleasant stay!

Érvényes: 2020. december 1-jétől

Valid from: 1st of December 2020

Áraink forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t

Prices are in HUF and include VAT.

Molnár László
F&B Manager, éttermi mester 

László Molnár
F&B manager, restaurant manager

Szabó Csaba
séf, mesterszakács

Csaba Szabó
chef, master chef

Szerdi Zsuzsanna
szállodaigazgató 

Zsuzsanna Szerdi
hotel manager

II. KATEGÓRIA
CATEGORY II

Laktóztartalmú étel
Food containing 

lactose

Gluténtartalmú étel
Food containing 

gluten


