Felvezető levesek / előételek _________ Accompanying soups / starters ________
Salade chevre chaud / Vegyes zöldsaláta, kecskesajtos pirítós
Salade chevre chaud / Mixed green salad, goat cheese baguette
Salade Niçoise / Nizzai saláta
Salade Nicoise with tuna, potatoes and eggs
Quiche lorraine szalonnával és póréhagymával
Quiche lorraine
Lecsókrémleves, kolbászmorzsa, pirítós
Pepper/tomato cream soup with toast bread and sausage crumbs
Palócleves bográcsban friss fehér kenyérrel
Paloc cream soup (bean, potato, pork)

Szárnyasok / Halak ___________ Poultry / Fish ____________
Csirkesaslik, ajvár, mentás chilis tzatziki
Mixed chicken shashlik skewers with ajvar and mint-chili tzatziki
Peri peri csirke, peri peri szósz, tricolor káposztasaláta
Peri peri chicken with peri peri sauce and tricolor coleslaw
BBQ csirkeszárnyak, grill kukorica
BBQ chicken wings, corn on the cob
Füstölt lazac, zöldfűszeres joghurtos burgonyasaláta
Smoked salmon with yoghurt potato salad
Fóliában sült tőkehalfilé és párolt zöldségek
Poisson en papillote et legumes

Vöröshúsok __________ Red meat ___________
Rib eye steak, parázsban sült burgonya, snidlinges joghurtos öntet (max 24 főig)
Rib eye steak with bake-in-ashes potatoes and chive yoghurt sauce
Fűszeres egész bélszín, zöldbors mártás, steak burgonya
Sirloin with herbs, green peppercorn sauce, grilled steak potatoes
Tex-mex hús és zöldség fajitas, babpüré, paradicsomsalsa
Meat and veggie chops fajitas, bean puree, tomato salsa
“French rack” bárányborda, mustáros-zöldfűszeres pác, kuszkusz
French rack – lamb chops in mustard/herb marinate, couscous
Mustáros pácolt tarja, friss kevert saláta
Mustard marinated pork, mixed green salad
BBQ sertésoldalas, bbq szósz, sült zöldségek (min 24 főtől) *
Barbecued pork ribs, bbq sauce, grilled veggies *
* a hosszú füstölési idő miatt, részben előkészítve

Levezető desszertek _______ Accompanying desserts______
Csoki mousse narancslikőrrel, kandírozott narancshéj
Chocolate mousse with cointreau liquor
Fordított francia almatorta (Tarte Tatin), vanília fagylalt
Tarte Tatin, French apple cake with ice cream
Moelleux au chocolat / Csokoládé láva erdei gyümölcs öntettel
Chocolate lava cake with berry sauce
New York sajttorta
New York cheesecake
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