
Bankkártyás fizetési szándékát kérjük, előre jelezze! · Áraink forintban értendőek és tartalmazzák az áfát! · Fél adag kérése esetén a teljes ár 75%-át számoljuk fel!

TURUL ÉTTEREMTURUL ÉTTEREM
ŐSZI ÉTLAPŐSZI ÉTLAP

ElőételekElőételek
Vorspeise • Main dishesVorspeise • Main dishes

Kacsamájszeletek roston, mézes almaszeletekkel, szilvás krokettel (1;3;7)                                                                             2 150 Ft
Entenleber mit in Honig gedünstete Apfelscheibe und Pflaumenmuss Krokett

Grilled duck liver with honey and grilled apple slices served with plum croquette

Tatárbeefsteak friss zöldségekkel, vajjal, pirítóssal (1;3;7;10)                                                                                                     2 890 Ft
Tatar Beefsteak, frische Gemüse, Butter und Toastbrot

Tatar beefsteak served with fresh vegetables, butter and toast

Ráksaláta fokhagymás, vajas pirítóssal (1;2;3;7)                                                                                                                          1 950 Ft
Schrimpssalat mit Buttertoast brot 

Shrimp salad served with garlic and buttered toast

SalátákSaláták
Salate • SaladsSalate • Salads

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

Caesar salad in „Turul” style

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

Greek salad served with pizza-bread

Tonhalsaláta fokhagymás pizzakenyérrel (1;3;5;6;7)                                                                                                                    1 450 Ft
Thunfisch Salat mit Knoblauch-Pizzabrot

Tuna salad served with garlic pizza bread



Bankkártyás fizetési szándékát kérjük, előre jelezze! · Áraink forintban értendőek és tartalmazzák az áfát! · Fél adag kérése esetén a teljes ár 75%-át számoljuk fel!

TURUL ÉTTEREMTURUL ÉTTEREM
ŐSZI ÉTLAPŐSZI ÉTLAP

LevesekLevesek
Suppe •SoupsSuppe •Soups

Sütőtökkrémleves tökmaggal, tökmagolajjal (1;7;8)                                                                                                                      950 Ft
Kürbiscremesuppe mit Kürbiskern und Kürbisöl

Pumpkin cream soup served with pumpkin seeds

Falusi tyúkhúsleves lassan főzve, vele főtt zöldséggel, húsával, cérnametélttel (1;3;9)                                                            950 Ft
Hühnerfleischsuppe dörflicherart mit Gemüse, Fleisch, Fadennudel

Chicken soup served with vegetables and vermicelli

Vargányakrémleves parmezános pirítóssal (1;3;7)                                                                                                                        1 050 Ft
Steinpilzsuppe mit Parmesan Käse auf toast

Bolete mushroom soup served with Parmesan cheese toast

Füstölt csülkös babgulyás házi csipetkével, bográcsban tálalva, friss kenyérrel (1;3;9)                                                           1 590 Ft
Bohnen gulasch Suppe mit Schweinshaxe

Goulash soup with smoked pork trotters

Tejszínes szarvasragu-leves, tárkonnyal fűszerezve (1;7;7;9)                                                                                                      1 690 Ft
Sahnige Hirschragou Suppe mit Estragon gewürzt

Venison soup made with cream and tarragon

Szárnyas ételekSzárnyas ételek
Flügel gerichte • Poultry dishesFlügel gerichte • Poultry dishes

Konfitált kacsamell gratinírozott burgonyával, jus-vel (1;3;7;9)                                                                                                   3 650 Ft
Konfitierte Entenbrustfillet mit Kartoffelngratein

Slowly baked duck breast slices served with tomatoes and jus

Camembert-rel és barackkal töltött pulykamell baconbe tekerve, grillezett zöldségvariációval, jus-vel (1;3;7)                   3 290 Ft
Putenbrustfillet mit Camembert und Pfirsich gefüllt in Bacon gewickelt, Grillgemüse und Jus

Turkey breast wrapped in bacon and stuffed with camembert and peach served grilled vegetables and jus
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TURUL ÉTTEREMTURUL ÉTTEREM
ŐSZI ÉTLAPŐSZI ÉTLAP
Cordon Bleu fűszeres burgonyagerezdekkel, lyoni hagymával tálalva (1;3;7)                                                                          3 160 Ft

„Cordon Bleu” aus Putenbrust mit würzige Kartoffeln und Lyoner Zwiebelringe

„Cordon Bleu” (Turkey breast stuffed ham and cheese) served with spicy potatoes

Konfitált kacsacomb fügés lilakáposztával, vajas, petrezselymes héjas burgonyával (7;9)                                                    3 450 Ft 
Entenkeule (langsamgebraten) Rotkraut mit Petersilien Kartoffeln

Slowly baked duck leg served with braised purple cabbage, figs and potato

BBQ csirkevariáció, baconos hordóburgonyával, coleslaw salátával (7)                                                                                    3 250 Ft
BBQ Hühnerbrust Wariation, Kartoffeln in Bacon gewickelt Coleslaw Salate

BBQ chicken variation served with bacon, potatoes and coleslaw

Parmezán kéregben sült csirkemellsteak, kevert zöldsalátával, balzsamos öntettel (1;3;7)                                                   3 150 Ft
Hühnerbrustfillet mit Parmesan überbacken, gemischte Grünsalat mit Balsamico

Grilled chicken breast steak with Parmesan cheese and mixed salad

Sertéshúsos ételekSertéshúsos ételek
Schweins gerichte • Pork dishesSchweins gerichte • Pork dishes

Sertéscsülök kapros juhtúróval, sajtokkal felülsütve, burgonyatócsnival (1;3;7)                                                                      3 250 Ft
Schweinshaxe mit Schaafquark und Käse überbacken mit Rösti

Baked pork trotters with cottage cheese served potato pie

Rántott csülök steakburgonyával, fokhagymás tejföllel (1;3;7)                                                                                                 3 550 Ft
Panierte Schweinshaxe mit Steakkartoffeln und Sauerrahm Sauce mit Knoblauch

Fried pork trotters with steak potatoes and sour cream with garlic

Csülök Pékné módra, hagymás steakburgonyával, körítéssel tálalva (1)                                                                                 3 450 Ft
Schweinshaxe nach Bäkerinart und Steakkartoffeln mit Garnierung

Pork trotters in „Pékné” style with steak potatoes and onion

Sertéskaraj feketeerdő-sonkával és kacsamájjal töltve, pestós burgonyapürével (1;3;7)                                                                                    3 890 Ft
Schweinekotelett mit Schwarzwaldschinken und Entenleber gefüllt mit Pesto-Kartoffelnpüree

Baked pork cutlet stuffed with ham and duck liver served mashed potatoe with pesto
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TURUL ÉTTEREMTURUL ÉTTEREM
ŐSZI ÉTLAPŐSZI ÉTLAP
Baconbe göngyölt sertésszűz csípős sajtmártással, krokettel, zöldsalátával (1;3;7)                                                                3 790 Ft

Schweinelende in Baconmantel mit würziger Käsesauce, Kroketten und Grünesalate

Bacon stuffed with pork tenderloin medallions served with hot sheese sauce, croquette and green salad

Sertésszűzérmék tejszínes vargányamártással, grillezett kacsamájjal, krokettel (1;3;7)                                                        3 750 Ft
Lende mit Steinpilz Sauce Enteleberstückchen und Kroketten

Pork tenderloin medallions in creamy bolete mushroom sauce with grilled duck liver served croquettes

Óriás rántottszelet hasábburgonyával, kevert zöldsalátával (1;3)                                                                                             3 250 Ft
Riesiege Schweineschnitzel mit Pommes frites und grüner Salat

Giant pork cutlet (like Wienerschnitzel) served with French fries and mixed salad

Cigánypecsenye hasábburgonyával, piros kakastaréjjal tálalva (1)                                                                                         2 990 Ft
Zigeunerbraten mit Knoblauch und Speck mit Pommes frites

„Gipsy steak”: roasted pork cutlet with garlic served with French fries

Konfitált sertésoldalas fokhagymával pácolva, pirított petrezselymes burgonyával, párolt lilakáposztával (1)                  3 250 Ft
Konfitierte Schweineripchen mit Petersilien Kartoffeln und Rotkraut

Slowly baked pork loin with bone, seasoned with garlic, served potatoes and braised purple cabbage

Sültes tálakSültes tálak
Platte für zwei • Plate for twoPlatte für zwei • Plate for two

Turul tál 2 személyre (Natur csirkemell, sült tarja, töltött karaj, rántott sajt, párolt rizs, hasábburgonya,                         
zöldség köret) (1;3;7)                                                                                                                                                               6 750 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)
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TURUL ÉTTEREMTURUL ÉTTEREM
ŐSZI ÉTLAPŐSZI ÉTLAP
Big-Big sültes tál 4 személyre) (Grillezett csülök, grillezett sertés szűzérmék, 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)

Halak Halak 
Fische • FishFische • Fish

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

Baked catfish steak fillet in pepper sauce served with cottage cheese pasta with dill and crispy bacon

Fogasfilé rántva, édesburgonyával, kevert salátával és citromos kapros tartármártással (1;3;4;7)                                        3 580 Ft
Zander Filet in Panier, gebackene Süsskartoffeln, Tartar Sosse mit Dill

Breaded pike-perch fillet served with sweet potato, mixed salad and dill Tartar sauce

„Fish and chips” csónak burgonyával, pikáns mártással (1;3;4;7)                                                                                             3 590 Ft
„Fish and chips” mit Pommes und pikante Sauce

„Fish and chips” served with potatoes and spicy sauce

Egész pisztráng aranybarnára sütve, burgonya gerezdekkel, zöldsalátával (1;4)                                                                   3 890 Ft
Forelle gebraten mit Steakkartoffeln und grüner Salat

Roasted whole trout served with potato and green salad

Vadhúsos ételekVadhúsos ételek
Wild gerichte • Game dishes Wild gerichte • Game dishes 

Szarvaspörkölt galuskával (1;3;7)                                                                                                                                                   3 250 Ft
Hirschgoulasch mit Nockerln

Venison stew with noodles



Bankkártyás fizetési szándékát kérjük, előre jelezze! · Áraink forintban értendőek és tartalmazzák az áfát! · Fél adag kérése esetén a teljes ár 75%-át számoljuk fel!

TURUL ÉTTEREMTURUL ÉTTEREM
ŐSZI ÉTLAPŐSZI ÉTLAP
Párolt öreglaki szarvascomb áfonyamártással, szilvás krokettel (1;3;7)                                                                                    3 850 Ft

Gedünstete Hirschkeule mit Heidelbeer Sauce und Pflaumenmuss gefüllte Kroketten

Steamed venison slice served with cranberry ragou and plum croquette

Kakukkfüves szarvascomb krokettel, vargányás, kacsamájas jus-vel (1;3;7;10)                                                                        3 850 Ft
Hirschgebratenes in Thymien-Rotwien gedünstet, mit Steinpilz-Entenleber Ragou und Kroketten

Fried venison slice with bolete mushroom and duck liver served with croquette

Marhahúsos ételekMarhahúsos ételek
Rind • Beef dishesRind • Beef dishes

Marhapörkölt tojásos galuskával (1;3)                                                                                                                                         2 950 Ft
Rindgoulasch mit Nockerln

Beef stew with egg noodles

Hagymás rostélyos steakburgonyával, lyoni hagymával tálalva (1;10)                                                                                     3 550 Ft
Rumpsteak mit Röstzwiebeln und Steakkartoffeln

Rump steak with fried onion and steak potato 

Hátszín csíkok tejszínes, vargányás pappardelle tésztával (1;3;7;10)                                                                                         3 550 Ft
Rumpsteakstreifen mit Sahnige Steinpilz und Pappardelle (Teig)

Rump steak strips with Bolete mushrooms and creamy pappardelle (pasta)

Bélszínsteak kacsamájjal, szilvás krokettel, vörösboros jus-vel (1;3;7)                                                                                     5 950 Ft
Lendensteak mit Entenleber Kroketten mit Pflaumenmuss und Rotwein Jus

Beef tenderloin medallions steak served with duck liver and plum croquette

Tészta ételekTészta ételek
Nudel gericht • PastaNudel gericht • Pasta

Bolognai spagetti (1;3;7)                                                                                                                                                                 1 750 Ft
Spaghetti Bolognese

Spaghetti Bolognese
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TURUL ÉTTEREMTURUL ÉTTEREM
ŐSZI ÉTLAPŐSZI ÉTLAP
Spegetti grillezett csirkemell csíkokkal, aszalt paradicsommal (1;3;7)                                                                                      1 650 Ft

Spagetti mit Hühnerbrustfillet streifen und getrocknete Tomaten Ragou

Spaghetti with grilled chicken breast slices and dried tomatoes 

Erdei gombás penne tejszínnel, csőben sütve (1;3;7)                                                                                                                   1 780 Ft
Penne mit Sahnige Waldpilze in Rohr gebacken

Roast penne with forest mushrooms and cream

DesszertekDesszertek
Desserts • DessertsDesserts • Desserts

Málnás, lime-os pohárkrém édes keksz darabokkal, pirított mandulával megszórva (1,3;7;8)                                                  950 Ft
Himbeer-Lime Creme in Becher mit Süsskeksstückchen und geröstete Mandel

A cup of creamy dessert with raspberries, lime, sweet cake and crispy almonds

Csokoládés Brownie vanília fagylalttal, karamell szósszal (1;3;7)                                                                                                950 Ft
Schokobrownie mit Eiskugel und Karamell Sauce

Brownie with vanilla ice cream and caramel sauce

Gesztenyepüré rumos meggy darabokkal, tejszínhabbal (1;7)                                                                                                      850 Ft
Kastanienpüree mit Sauerkirsch in Rum gelegt und Sahne

Chestnut puree with cherry and whipped cream

SavanyúságSavanyúság
Eingelegtes Gemüse • PicklesEingelegtes Gemüse • Pickles

Paradicsomsaláta                                                                                                                                                                              550 Ft
Tomato salad

Tomatensalat

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

Gurkensalat in Rahmdressing
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TURUL ÉTTEREMTURUL ÉTTEREM
ŐSZI ÉTLAPŐSZI ÉTLAP
Káposztasaláta                                                                                                                                                                                  460 Ft

Cabbage salad

Weißkrautsalat

Vegyes házi saláták (7)                                                                                                                                                                       550 Ft
Mixed salad

Gemischte salad

Csemegeuborka (10;12)                                                                                                                                                                      460 Ft
Pickle cucumber

Delikatessgurken

Almapaprika                                                                                                                                                                                       460 Ft
Pickle apple pepper

Eingelegte Apfelpaprika

Céklasaláta                                                                                                                                                                                         460 Ft
Beet-root salad

Rote Beete salad

Édes palacsintákÉdes palacsinták
Süsse PalatschinkenSüsse Palatschinken

Bécsi töltött palacsinta (barackos, almás, túrós töltelékkel, vanília sodóval 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 keksz darabok, Nutella, túró, vaníliaszósz) (1;3;5;7;8)                                   930 Ft
„Oreo” Palatschinken mit Waldbeeren Ragou (Oreo Keksstückchen, Nutella, Quark füllung) Vanille Sauce

Nutellás-banános palacsinta áfonyás erdeigyümölcs-raguval (Nutella, banán) (1;3;5;7;8)                                                         930 Ft
Nutella und Banane gefüllt und Waldbeeren Ragou
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TURUL ÉTTEREMTURUL ÉTTEREM
ŐSZI ÉTLAPŐSZI ÉTLAP
Fekete erdő palacsinta (Nutella, túró, meggy, csokoládé öntet) (1;3;7;12)                                                                                  930 Ft

„Schwarzwald” Palatschinken mit Nutella, Quark, Sauerkirsch und Schoko Dressing

Rumos diós palacsinta (rumos-diós töltelékkel, csokoládé öntet) (1;3;7;8)                                                                                   930 Ft
Walnuss füllung mit Rum und Schoko Dressing

Turul palacsinta (Nutella, darált keksz,málna, karamell szósz) (1;3;7)                                                                                        930 Ft
„Turul” Palatschinken (Nutella, gemahlene Keks, Himbeeren, Karamell Dressing)

Sós palacsintákSós palacsinták
Salzige PalatshinkenSalzige Palatshinken

Húsimádó palacsinta (sonka, csirkemell, csülök, tejszínes-sajtos mártás) (1;3;7)                                                                    1 270 Ft
Palatschinken mit Schinken Hühnerbrustfillet, Haxe und Sahnige-Käse Sauce

Bolognai palacsinta (Bolognai ragu, sajt, tejföl) (1;3;7)                                                                                                              1 270 Ft
Palatschinken mit Bolognaise Ragou, Käse, Sahne gefüllt

Piedone palacsinta (Bolognai ragu, bab, kukorica, tükörtojás, tejföl, sajt) (1;3;7)                                                                  1 270 Ft
Palatschinken mit Bolognaise Ragou, Bohnen, Mais, Spiegel Ei, Käse Sahne gefüllt

Hortobágyi húsos palacsinta (paprikás mártással) (1;3;7)                                                                                                          1 270 Ft
„Hortobágyer” Palatschinken mit Fleisch Ragou gefüllt, Sahne-Paprika Sauce

BBQ Palacsinta (BBQ szűzpecsenye, bab, kukorica, chili) friss saláta ágyon (1;3;6;7)                                                             1 270 Ft
BBQ Palatschinken (Lende, Bohnen, Mais, Chili gefüllt, frische Salate)

Son-Go-Ku (sonka, gomba, kukorica, sajt, tejföl szósz) (1;3;7)                                                                                                    1 270 Ft
Palatschinken mit Schinken, Pilz, Mais, Käse, Sahnesauce gefüllt

Brokkolis-csirkés-sajtos palacsinta (brokkoli, tejszínes csirkeragu) friss saláta ágyon (1;3;7)                                                 1 070 Ft
Palatschinken mit Brokkoli, Käse, Hühnerbrust Ragou gefüllt mit frische Salaten
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TURUL ÉTTEREMTURUL ÉTTEREM
ŐSZI ÉTLAPŐSZI ÉTLAP

LángosokLángosok
Langosch gefülltLangosch 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

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

Sajtos-tejfölös lángos (1;7)                                                                                                                                                                 750 Ft
Langosch mit Käse und Sauerrahm

PizzaPizza
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)

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) 
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TURUL ÉTTEREMTURUL ÉTTEREM
ŐSZI ÉTLAPŐSZI ÉTLAP
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)

Tonhal pizza (tonhal, hagyma, olívabogyó, sajt) (1;4;7)                                                                                                             1 350 Ft
Thunfisch Pizza (Thunfisch, Zwiebel, Oliven, Käse)



Bankkártyás fizetési szándékát kérjük, előre jelezze! · Áraink forintban értendőek és tartalmazzák az áfát! · Fél adag kérése esetén a teljes ár 75%-át számoljuk fel!
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AZ ÉTLAPON SZEREPLŐ ALLERGÉN ANYAGOK LISTÁJAAZ ÉTLAPON SZEREPLŐ ALLERGÉN ANYAGOK LISTÁJA
The list of allergenic substancesThe list of allergenic substances

Die Liste der Allergene auf der SpeisekarteDie 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


