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Előételek
Vorspeise / Main dishes

Krémes kecskesajtrolád zöldfűszeres köntösben, gránátalmás, friss salátaágyon, áfonyás balzsamkrémmel, vajas               
toast-tal (1;3;7;9)                                                                                                                                                                        2 680 Ft
Cremige Ziegenkäse Rolad in Grüngewürzmantel, Salat mit Granatapfel, Balsamikocrema mit Blaubeere, Buttertoast

Creamy goat cheese with green spice, pomegranate, salad and toast

Füstölt lazactatár dijoni mustáros padlizsánkrémmel, roppanós zöldségvariációkkal, dióolajjal (1;3;4;5;7;9;10)                  2 750 Ft
Geraucherte Lachstatar mit Dijoner Aubergincreme knackige Gemüse, Walnussoil

Tatar beefsteak made with smoked salmon served eggplant cream with Dijon mustard and 

vegetables and walnut oil

Petrezselymes Tatárbeefsteak friss zöldségekkel, vajjal, toast-tal (1;3;7;10)                                                                             2 890 Ft
Tatar Beefsteak, frische Gemüse, Butter, Toastbrot

Tatar beefsteak served with parsley, fresh vegetables, butter and toast

Saláták
Salate/ Salads

Cézár saláta Turul módra (1;3;5;6;7;10)                                                                                                                                           1 780 Ft
Caesar Salat auf „Turul” Art

Caesar salad in „Turul” style

Tésztasaláta( penne salátamix sonka főtt tojás sajt) (1;3;5;6;7;10)                                                                                              1 150 Ft
Nudelsalat (Penne, Salatmix, Kochschsinken, Käse, Ei-gekocht)

Pasta salad (Penne, mixed salad, ham and boiled eggs)

Tonhalsaláta fokhagymás pizza kenyérrel (1;3;5;6;7)                                                                                                                   1 250 Ft
Thunfisch Salat mit Knoblauch-Pizzabrot

Tuna salad served with garlic pizza bread

Görög saláta (1;3;5;7;9)                                                                                                                                                                    1 550 Ft
Griechische Salat mit Feta Käse

Greek salad
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Paradicsomsaláta                                                                                                                                                                              550 Ft
Tomato salad

Tomatensalat

Tejfölös uborkasaláta (7)                                                                                                                                                                  550 Ft
Cucumber salad with sour cream

Gurkensalat in Rahmdressing

Káposztasaláta                                                                                                                                                                                  460 Ft
Cabbage salad

Weißkrautsalat

Vegyes házi saláták (7)                                                                                                                                                                       550 Ft
Mixed salad

Gemischte salad

Cékla saláta                                                                                                                                                                                       460 Ft
Beet-root salad

Rote Beete salad

Csemege uborka (10;12)                                                                                                                                                                     460 Ft
Pickle cucumber

Delikatessgurken

Almapaprika                                                                                                                                                                                      460 Ft
Pickle apple pepper

Eingelegte Apfelpaprika

Levesek
Suppe / Soups

Újházi tyúkhúsleves lassan főzve, vele főtt zöldséggel, húsával, cérnametélttel (1;3;9)                                                          1 050 Ft
Hühnersuppe „Újházi” Art mit Gemüse, Fleisch, Fadennudel

Chicken soup in „Újházy” style served with vegetables and vermicelli
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Mentás eperkrémleves eper cottoval, mandulás, édes kekszdarabokkal, tejszínhabbal (1;7;8)                                                850 Ft
Minzen-Erdbeersuppe mit Erdbeercotto, Süssmandelkrümel, Sahnehaubchen

Strawberry cream soup made with mint served almond sweet biscuit pieces and whipped cream

Paradicsomleves bazsalikomos paradicsomkockával, Pármai sonkás grissinivel (1;3)                                                                970 Ft
Tomatensuppe mit Basilicum, Tomatenstücke, Grissini mit Parmaschinken

Tomato soup made with basil and tomato cubes served Parma ham and grissini

Marha gulyás leves nagymama receptje szerint friss kenyérrel, erős paprikával (1;3)                                                            1 590 Ft
Gulaschsuppe (Rind) nach Omas Receptur, frisches Brot, scharfe Paprika 

Beef goulash soup with grandmother's recipe served with fresh bread and hot peppers

Halak
Fische/ Fish

Tonhalsteak citromos-kapros vajmártással, párolt rizzsel, hideg quinoa salátával (1;4;7)                                                      3 890 Ft
Thunfisch Steak mit Zitronen-Dill-Butter Sauce, Reis, calte quinoa Salat

Tuna steak with lemon-dill butter sauce served with rice and cold quinoa salad

Egész pisztráng pirosra sütve fekete fokhagymával, héjas burgonyával, nyári salátával (1;4)                                             3 890 Ft
Forelle gebraten mit Steakkartoffeln, schwarze Knoblauch, Sommer Salaten 

Roasted whole trout served with black garlic, potato and summer salad

Ropogós garnélarákok (6db) feketeparadicsomos görög salátával, dióolajjal (2;4;5)                                                             3 580 Ft
Knusprige Riesengarnelen (6stck) mit Griechische Salat und Walnussoil

Crispy shrimp (6 pieces) served with Greek salad, black tomato and walnut oil

Aranyló pankómorzsában sült fogasfilé vagy harcsafilé, édesburgonyával, kapros tartármártással (1;3;4;7)                      3 580 Ft
Zander oder Wellsfilet in goldene Panko Panier, gebackene Süsskartoffeln, Tartar Sosse mit Dill

Breaded pike-perch fillet or catfish fillet with sweet potato and dill tartar sauce

Harcsafilé paprikamártásban, kemencés túros csuszával, szalonnapörccel (1;3;4;7)                                                                3 250 Ft
Wellsfilet in Paprikasosse dazu Topfelnleckerl mit Speckwürfeln

Catfish fillet in pepper sauce served with oven-baked pasta with cottage cheese and crispy bacon  
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Szárnyas ételek
Flügel gerichte/ Poultry dishes

Supreme csirkemell zsályás, mustáros mártással, sült zöldséggel, jus-vel (7;10)                                                                    3 150 Ft
„Supreme” Hüchnerbrust mit Salbei-Senfsosse, Grillgemüse, Bratensosse

Supreme chicken breast served with sage mustard sauce, fried vegetables and jus

Pankómorzsában sült csirkemellcsíkok hasábburgonyával, chilis ketchuppal (1;3)                                                                 2 850 Ft
Hühnerbruststreifen in Panko Panier, Pommes Frites, Chili-Ketchup

Breaded chicken breast fillet strips served with French fries and chili ketchup

Konfitált kacsacomb pezsgős-narancsos lilakáposztával, vajas petrezselymes burgonyával, jus-vel (7;9)                            3 450 Ft
Entenkeule (langsamgebraten) Lila Kraut mit Sekt-Orangen gekocht, Petersilienkartoffeln, Bratensosse

Duck leg served with braised purple cabbage and parsley potato and jus

Cordon Bleu pulykamellből vagy sertéskarajból, hasábburgonyával (1;3;7)                                                                             3 280 Ft
„Cordon Bleu” (Puten o  Schwein) mit Käse und Schinken gefüllt, Pommes Frites

„Cordon Bleu” made with turkey breast fillet or pork chop served French fries

Sertéshúsos ételek
Schweins gerichte / Pork dishes

Sertésszűzérmék kapros paprikamártással, sült kacsamájjal, krokettel (1;7)                                                                          3 700 Ft
Schweine Medallions in Dill-Paprikasosse mit Entenleber und Kroketten

Pork medallions with dill-pepper sauce and roast duck liver served with homemade croquettes

Serpenyős cigánypecsenye piros kakastaréjjal, hasábburgonyával (1)                                                                                     2 890 Ft
Zigeuner Steak mit Speck-Hahnekam, Pmmes Frites und Krautsalat

„Frying pan” gypsy steak with bacon and French fries

Rántott csülök fűszeres burgonyával, póréhagymás tejfölszósszal (1; 3; 7)                                                                               3 250 Ft
Schweinshaxe Paniert, Steakkartoffeln Sauerrahmsosse mit Schnitlauch

Fried pork trotters with spicy potatoes served leek sour cream sauce
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Rántott hús „Fledermaus” pankómorzsában sütve, burgonyasalátával és ecetes lilahagyma-salátával (1;3;10)                 3 250 Ft
Schnitzel „Fledermaus” in Pankokrümel, Kartoffelnsalat, Lila Zwiebel mariniert

Fried pork chops served with potato salad and red onion salad

Sültes tálak
Platte für zwei / Plate for two

Turul tál 2 személyre (natúr csirkemell, sülttarja, töltött karaj, rántott sajt, párolt rizs, hasábburgonya,                           
zöldköret) (1;3;7)                                                                                                                                                                       6 450 Ft
„Turul” Platte für zwei (Hühnerbrustfillet, Schweinenacken, gefüllte Kotelett, Panierte Käse, Reis, Pommes Frites, Gemüse

„Turul” plate for two (Breaded chicken breast fillet, roasted pork chop, stuffed loin, fried cheese, served with rice, French fries and vegetables)

Grill tál 2 személyre (2 db kacsacomb, sörös csülök, grillezett sertésérmék, fogasfilé pankó morzsában, steakburgonya, 
hasábburgonya, párolt rizs, friss saláta) (1;3;7)                                                                                                                    8 500 Ft
Grill Platte für zwei (Entenkeule 2 stck Schweinshaxe in Bier gereift, Schweine Medallions, Zanderfillet Paniert, Steakkartoffeln, Pommes Frites, 
Reis und frische Salat

Grilled plate for two (Grilled duck legs -2 pieces- pork trotters fried in beer, grilled pork medallions, breaded pike-perch fillet served with steak 
potatoe, French fries, rice, fresh salad 

Big-Big sültes tál 4 személyre (grillezett csülök, grillezett sertésszűzérmék, rántott csirkemell, rántott fogasfilé,                    
lyoni hagyma, hasábburgonya, párolt rizs, steakburgonya, friss saláta) (1;3;4;7)                                                           10 500 Ft
Big-Big Platte für vier (Schweinshaxe gegrillt, Hühnerbrust Paniert, Schweinsfillet gegrillt mit Lyoner Zwiebeln, Zanderfillet Paniert, Pommes 
Frites, Reis und frische Salat

Big-Big plate for four (Grilled pork trotters, grilled pork medallions, breaded chicken breast fillet, breaded pike-perch fillet served with Lyon 
onion, French fries, rice, steak potatoes and fresh salad)

Vadhúsos ételek
Wild gerichte / Game dishes

Szarvascomb kakukkfüves vörösborban lassan sütve, kacsamájjal, szilvalekváros krokettel, jus-vel (1;3;7;10)                   3 850 Ft
Hirschgebratenes in Thymien-Rotwien gedünstet, Entenleber, Kroketten mit Pflaumenmuss gefüllt

Venison slice fried in red wine served with duck liver and croquette stuffed plum jam
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Párolt öreglaki szarvascomb áfonyás, szilvás raguval, rösztivel (1;3;7)                                                                                    3 850 Ft
Gedünstete Hirschkeule mit Heidelbeer-Pflaumen Ragou und Rösti

Steamed venison slice served with cranberry plum ragout and rösti

Marhahúsos ételek
Rind / Beef dishes

Bélszínsteak zöldbors mártással, sült kacsamájjal, héjas burgonyával (1;7;10)                                                                       5 800 Ft
Rindfillet in Grünpfeffer Sauce, Entenleber und Steakkartoffeln

Tenderloin steak served with green pepper sauce, fried duck liver and potato

Bélszíncsíkok szezámmagos sült zöldséggel, párolt rizzsel (1;11;10)                                                                                         4 600 Ft
Rindfillet Streifen, Grillgemüse mit Sesamkörnern, Reis

Tenderloin strips served with sesame seeds fried vegetables and rice

Érlelt hátszínsteak lyoni hagymával, sült héjas burgonyával, jus-vel (1;10)                                                                             3 750 Ft
Gereifte Rumpsteak mit Lyoner Zwiebelringe, Steakkartoffeln, Bratensosse

Sirloin steak served with Lyon onion and potatoe and jus

Serpenyős hátszínsteak vargányás, kacsamájas raguval, házi krokettel (1;3;7;10)                                                                  4 900 Ft
Rumpsteak aus der Bratpfanne mit Steinpilz-Entenleber Ragou, Kroketten

„Frying pan” sirloin steak served with duck liver and flap mushroom ragout and homamade croquettes

Vörösboros marhapörkölt galuskával (1;3)                                                                                                                                    2 950 Ft
Rindgoulasch mit Nockerln

Beef stew in red wine with dumplings

Tészta ételek
Nudel gericht / Pasta

Penne Turul módra (1;3;7)                                                                                                                                                                1 780 Ft
Penne Turul style

Penne „Turul” Art
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Bolognai spagetti (1;3;7)                                                                                                                                                                  1 550 Ft
Spaghetti Bolognese

Spaghetti Bolognese

Kemencés túrós csusza (1;3;7)                                                                                                                                                          1 780Ft
Pasta and cottage cheese with crispy bacon

Topfenleckerl mit Speckwürfeln

Gyermek menü
Kindermenü / Menu for children

Húsleves cérnametélttel • rántott csirkefalatkák, hasábburgonyával • kakaós palacsinta (1;3;7;9)                                   1 250 Ft
Hühnerfleischsuppe mit Nudeln • Hühnerschnitzel Häppchen und Pommes • Palatschinken mit Kakao

Chicken soup • Fried chicken breast with french fries • Pancakes stuffed with cocoa

Desszertek
Desserts / Desserts

Csupa csoki csokoládés szelet mandulás édes kekszdarabokkal, fagylalttal, tejszínhabbal (1;3;5;7;8)                                     990 Ft
Schocko Scheibchen mit mandelkeks stückchen, Eis, Sahne

Full chocolate slice served with almond sweet biscuit pieces, ice cream and whipped cream

Narancsos sajttorta málnás dzsemmel, tejszínhabbal (1;3;5;7)                                                                                                      990 Ft
Käsetorte mit Orangen, Himbeerjam Sahne

Orange cheesecake served with raspberry jam and whipped cream

Fagylaltkehely gyümölcsökkel (7)                                                                                                                                                 1 250 Ft
Ice cream in bowl with fresh fruits

Eisbecher mit Obst
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Édes palacsinta
Süsse Palatschinken

Bécsi töltött palacsinta (barackos, almás, túrós töltelékkel, vaníliasodóval, csőben sütve) (1;3;5;7;8)                                      930 Ft
Wiener Palatschinken (Pfirsich, Apfel, Quark füllung) Vanille Sauce

Túró Rudi palacsinta áfonyás erdeigyümölcs-raguval (kakaós tészta, Nutella, túró) (1;3;5;7;8)                                                 930 Ft
„Túró Rudi” Palatschinken mit Waldbeeren Ragou (Nutella, Quark füllung)

Oreo palacsinta áfonyás erdeigyümölcs-raguval (Oreo kekszdarabok, Nutella, túró, vaníliaszósz) (1;3;5;7;8)                        930 Ft
„Oreo” Palatschinken mit Waldbeeren Ragou (Oreo Keksstückchen, Nutella, Quark füllung) Vanille Sauce

Maxi King palacsinta áfonyás erdeigyümölcs-raguval  (karamell, túró, csokoládészósz) (1;3;5;7;8)                                         930 Ft
„Maxi King” Palatschinken mit Waldbeeren Ragou (Karamell, Quark, Schoko Sauce)

Nutellás, banános palacsinta áfonyás erdeigyümölcs-raguval (Nutella, banán) (1;3;5;7;8)                                                        950 Ft
Nutella und Babane gefüllt und Waldbeeren Ragou

Túrós áfonyás palacsinta áfonyás erdeigyümölcs-raguval (túró áfonya lekvár ) (1;3;5;7;8)                                                        930 Ft
Quark und Heidelbeeren gefüllt mit Waldbeeren Ragou

Sós palacsinta
Salzige Palatshinken

Brokkolis–csirkés–sajtos palacsinta  (brokkoli, tejszínes csirkeragu) friss salátaágyon (1;3;7)                                               1 170 Ft
Palatschinken mit Brokkoli, Käse, Hühnerbrust Ragou gefüllt mit frische Salaten

Bob palacsinta (kapor, csirkeragu, tejszín, friss salátaágy, balzsamkrém) (1;3;7)                                                                    1 170 Ft
Bob Palatschinken Henchen Ragou mit Dill, frische Salaten, Balsamico Creme

Tojásos, virslis, tejfölös, sonkás omlettes palacsinta (1;3;7)                                                                                                         1 170 Ft
Mit Würstchen Schinkens Omlett gefüllte Palatschinken

Hortobágyi húsos palacsinta paprikamártással, friss salátaágyon (1;3;7)                                                                                 1 250 Ft
„Hortobágyer” Palatschinken mit Fleisch Ragou gefüllt, Sahne-Paprika Sauce
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BBQ palacsinta (szűzpecsenye, BBQ, bab, kukorica, chili) friss salátaágyon (1;3;6;7)                                                              1 270 Ft
BBQ Palatschinken (Lende, Bohnen, Mais, Chili gefüllt, frische Salate)

Lángos
Langosch gefüllt

Csülkös lángos (főtt-füstölt csülökkel töltött lángos) házi savanyúság, hagyma, színes paprika (1;7)                                  1 270 Ft
Langosch mit Schweinshaxe gefüllt und Eingelegte Saureien

Gyros lángos (friss salátával, joghurtöntettel) (1;7)                                                                                                                    1 270 Ft
Gyros Langosch mit Hühnerbrust Fillet gefüllt mit frische Salaten und Yoghurt Sauce

Mexikói lángos (húsos chilis bab, kukorica) (1;6;7)                                                                                                                      1 270 Ft
Mexikanische Langosch (Bohnen mit Fleisch und Mais)

Húsimádók töltött lángosa (füstölt csülök, bacon, csirkeragu, sajt) (1;7)                                                                                 1 270 Ft
Langosch für Fleischliebender (Haxe, Bacon, Hühnerbrust Ragout, Käse)

Magyaros lángos (csülök, bacon, hegyes erőspaprika, hagyma) (1;7)                                                                                       1 270 Ft
„Ungarische” füllung (Schweinshaxe, Bacon, scharfe Paprika, Zwiebel)

Vegetáriánus lángos (uborka, paradicsom, lilahagyma, gomba, kukorica, savanyú káposzta, sajt) (1;7)                           1 070 Ft
Vegetarier Langosch (mit Gurken, Tomaten, Zwiebeln, Pilz, Mais, Sauerkraut, Käse gefüllt)

Pizza lángos (pizzaszósz, sajt, sonka)(1;7)                                                                                                                                   1 150 Ft
Pizza Langosch (Pizza Sauce, Schinken und Käse füllung)

Pizza
BBQ pizza (BBQ csirkemell ragu, bab, kukorica, gomba, sajt) (1;6;7)                                                                                    1 250 Ft

BBQ Pizza (BBQ Hühnerbrust Ragou, Bohnen, Mais, Pilz, Käse)

Turul pizza (csirkemell ragu, virsli, vargánya, sajt) (1;7)                                                                                                         1 250 Ft
Turul Pizza (Hühnerbrust, Würstchen, Steinpilz, Käse)
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Gulio pizza (feketeerdei sonka, vargánya, túró, sajt) (1;7)                                                                                                         1 350 Ft
Giulio Pizza (Schinken, Steinpilz, Quak, Käse)

Gyros pizza (tejfölös alap, gyrosragu, csemegeuborka, sajt) (1;7;9)                                                                                         1 250 Ft
Gyros Pizza (Sauere Sahne Grund mit Gyros Ragou, Sauergurken, Käse)

Darshan pizza (bolognai ragu, bacon, bab, sajt) (1;7)                                                                                                                1 250 Ft
Darshan Pizza (Bolognaise Ragou, Bacon, Bohnen, Käse)

Mexikói pizza (bolognai ragu, chili, bab, kukorica, sajt) (1;7)                                                                                                    1 250 Ft
Mexico Pizza (Bolognaise Ragou, Bohnen, Chili, Mais, Käse) 

Bolognai pizza (bolognai ragu, sajt) (1;7)                                                                                                                                     1 250 Ft
Bologna Pizza (Bolognaise Ragou, Käse) 

Falusi pizza (tejfölös alap, sonka, bacon, kolbász, kukorica, lilahagyma) (1;7;9)                                                                    1 350 Ft
Dörflicher Pizza (Sahnige Grund, Schinken, Bacon, Kolbas, Mais, Lila Zwiebeln

Bius pizza (csirkemell, brokkoli, fokhagyma, kukorica, füstölt sajt) (1;7)                                                                                 1 250 Ft
Bius pizza (Hünherbrust, Broccoli, Knoblauch, Mais, Geraucherte Käse

Fél négy pizza (csirkemell, sonka, gomba, bacon, kukorica, sajt) (1;7)                                                                                     1 250 Ft
Halb vier Pizza (Hühnerbrust, Schinken, Pilz, Bacon, Mais, Käse)

Ördög pizza (paprikás szalámi, bacon, chili, hegyes erőspaprika, sajt) (1;7)                                                                           1 250 Ft
Teufel Pizza (Paprikasalami, Bacon, Chili, scharfe Paprika, Käse)

Son-go-ku pizza (sonka, gomba, kukorica, sajt) (1;7)                                                                                                                  1 250 Ft
Son-Go-Ku Pizza (Schinken, Pilz, Mais, Käse)

Music pizza (sonka, szalámi, bacon, bab, füstölt sajt) (1;6;7)                                                                                                     1 250 Ft
Music Pizza (Schinken, Salami, Bacon, Bohnen, geraucherte Käse)

4 sajtos pizza (trappista, mozzarella, fetasajt, füstölt sajt) (1;7)                                                                                            1 250 Ft
Vier Käse Pizza (Trappista Käse, Mozzarelle, Feta, geraucherte Käse)

Magyaros pizza (hagyma, bacon, szalámi, hegyes erőspaprika, paradicsom, sajt) (1;7)                                                    1 250 Ft
Ungarische Pizza (Zwiebel, Bacon, Salami, scharfe Paprika, Tomaten, Käse) 
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Tonhal pizza (tonhal, hagyma, olívabogyó, sajt ) (1;4;7)                                                                                                             1 350 Ft
Thunfisch Pizza (Thunfisch, Zwiebel, Oliven, Käse)

Ételeink önmagukban vagy az ételkészítés folyamán alkalmazott konyhatechnológiai műveletek során szerzett allergén 
anyagokat tartalmazhatnak! Az étlapon az egyes allergén anyagokat az ételek neve után található számok jelölik.

Die auf unserer Speisekarte angeführten Gerichte können Komponenten enthalten, die allergische Reaktionen oder Intol
eranz verursachen. Wir bezeichnen diese Komponenten bei den Speisen mit Zahlen.

Attention! The dishes may contain allergens! The allergenic substances are designated numbers.

AZ ÉTLAPON SZEREPLŐ ALLERGÉN ANYAGOK LISTÁJA
The list of allergenic substances / Die Liste der Allergene auf der Speisekarte

 1;  Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab) valamint a belőlük készült termékek / Cereals containing 
gluten (wheat, rye, barley, oats) for example flour / Mehlprodukte

 2;  Rákfélék és a belőle készült termékek / Shrimp / Schrimps
 3;  Tojás és a belőle készült termékek / Eggs / Ei
 4;  Hal és a belőle készült termékek Fish / Fisch
 5;  Földimogyoró és a belőle készült termékek / Peanut / Erdnuß
 6;  Szójabab és a belőle készült termékek / Soy / Soya
 7;  Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) / Milk and dairy products / Milch und Milchprodukte
 8;  Diófélék azaz: mandula, mogyoró, dió, kesudió, pekándió, brazil dió, pisztácia, makadámia- vagy queenslandi dió 

és a belőle készült termékek / The group of walnut ones: almonds, hazelnuts, walnuts, cashews, pecans, Brazil nuts, 
pistachios,  walnuts of Queensland / Nüsse

 9;  Zeller és a belőle készült termékek / Celery / Zellerie
10;  Mustár és a belőle készült termékek / Mustard / Senf
11;  Szezámmag és a belőle készült termékek / Sesame / Sesamkörn
12;  Kén-dioxid és a SO2-ben kifejezett szulfitok / Sulphites / Sulphits
13;  Csillagfürt és a belőle készült termékek / Lupine / Lupine
14;  Puhatestűek és a belőlük készült termékek / Molluscs / Weichtiere


