
Ételeink az alábbi allergéneket tartalmazhatják: 
glutén, rákfélék, tojás, halak, földimogyoró, szója, tej, diófélék, 
zeller, mustár, szezámmag, szulfitok, csillagfürt, puhatestűek. 

Bővebb tájékoztatásért kérjük érdeklődj a pultnál. 

Humboldt Tintahalcsáp részek/6-8 szelet 590.-  Egész Garnéla (fejjel)/db 690.- 
Lazac steak (~5dkg)/db 990.-  Baby Polip/adag 690.-  Garnéla farok/db 390.-   
Natúr Csirkemell (~10dkg)/db  790.-  Füstölt (szójás) Mozzarella (~12dkg)/db 1.140.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Édesburgonya hasáb 890.-  Grill zöldségek 990.-  Barna rizs 490.- 
Thai fekete rizs 590.-  Bulgursaláta 990.-  Csónakburgonya 590.-  

Friss vegyes saláta 890.-  Bulgur 490.- 
 

(jégsaláta, répa, pritamin paprika, uborka, mungóbab csíra, paradicsom, 
friss citromlé, fokhagymás olaj)  

 
Áraink Forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák. 

 

 

Grill Csirkemell 1.790.- / Grill Kacsamell 1.990.- 
Grill Füstölt-szójás-Mozzarella 1.990.-/ Grill sertésszűz 1.990.- 

Grill Tintahal 1990.- / Grill Tenger gyümölcsei 2.190.- 
Grill Lazac 2.490.- / Füstölt Lazac 2.490.- 

Grill Garnélafarok 2.490.- 
 
 

 
 BÁRKA Börger – Szezámos Buci, jégsaláta, 20 dkg ír BLACK ANGUS prémium Marhahúspogácsa, 

dupla ír vörös cheddar sajt, paradicsom, uborka, póréhagyma, hagymás házi szósz  2.690.- 

 

 

 
                        + ketchup/mustár/majonéz 150.- 
+ fokhagymás mayo/chilis mayo/édes chili/chili 250.- 
        + korianderes házi szósz/pikáns házi szósz 250.- 
+koktélszósz/hagymás házi szósz/salsadresszing 250.- 
            

                                 + mogyoró/kukorica/shiitake gomba 290.- 
       + avokádó/ananász/kesudió/ír cheddar  390.- 
+ pirított szezám/jalapeno/főtt tojás/tükörtojás 190.- 
  + bacon/koriander/rukkola/mungóbab csíra 240.- 
 
 

LAZAC Börger – Szezámos buci, 
fokhagymás majonéz, jégsaláta, 10 dkg 

prémium fokhagymás Lazacfilé, grillezett 

zöldségek, pikáns házi szósz  2.290.- 
 

 

 

 

FÜSTÖS Börger – Szezámos Buci, 
korianderes házi szósz, jégsaláta, 

15 dkg prémium Mangalica-
húspogácsa, ír vörös cheddar 
sajt, bacon, paradicsom, olívás 

salsa dresszing  2.290.- 

 

 

 

VEGA Börger – Szezámos Buci, 
jégsaláta, 10 dkg prémium füstölt 

Mozarella sajt, paradicsom, grillezett 
póréhagyma—pritamin paprika, 

mungóbab csíra, szójás öntet  2.290.- 
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Chicken Heaven Börger – Szezámos Buci, édes chili szósz, saláta mix, 15 

dkg fokhagymás-borsos Csirkemell filé, mungóbab csíra, szójaszósz  1.990.- 
 

 

 

 

Burgonyáink légkeverésben sülnek, ezért elkészítési idejük min. 15 perc! Köszönjük a türelmedet!  
 

Dagobert Börger  
Szezámos Buci, jégsaláta 
csíkok, 15 dkg gyömbéres 
Kacsamell csíkok, párolt 
káposzta, grill ananász, 

édes teriyaki öntet  2.290.- 
 

 

 

 


