Grill szet menu javaslatok________

Grill set menu options ________

A ________ mediterrán ihletésű válogatás

________ Mediterranean grill mix

Vegyes zöldsaláta, kecskesajtos pirítós / Mixed green salad, goat cheese baguette (GM, V)
Fritto misto - Tenger gyümölcsei vegyesen olajban sütve / Mixed fried seafood (LM)
Gambas al pil-pil - Pil-pil garnéla / Pil-pil prawns (GM, LM)
French rack bárányborda, mustáros-zöldfűszeres pác, kuszkusz / Lamb mustard/herb marinate, couscous (LM)
Körtés-mandulás frangipane / Pear-almond frangipane (V)

B ________ újvilági ihletésű válogatás

________ American grill mix

Cézár saláta / Ceasar salad
Buffalo chicken wings, corn on the cob / Fűszeres csirkeszárnyak, grill kukorica
Tex-mex húsos-zöldséges fajitas, babpüré, paradicsomsalsa / Meat & veggie fajitas, bean spread, tomato salsa (LM)
Citromkrém, pirított házimüzli / Lemon trifle, honey granola (GM, V)

C ________ egzotikus ihletésű válogatás

________ Asian grill mix

Mézes-chilis mázolt ráknyárs / Sweet and spicy glazed shrimp skewers (GM, LM)
Fűszeres bárány kebab, mentás raita / Sammi lamb kebab, mint raita (GM)
Thai grill csirke, édes-savanyú chili mártogató / Gai Yang chicken, nam jim chili dipping (GM, LM)
Grillezett ananász, mascarpone krém, mandulás grillázs / Grilled pineapple, mascarpone, almond brittle (GM, V)

D ________ hazai ihletésű válogatás

________ Hungarian grill mix

Palócleves bográcsban / Paloc pork ragout soup (GM)
Csirkesaslik, ajvár, mentás chilis tzatziki / Chicken shashlik skewers with ajvar & mint-chili tzatziki (GM, LM)
Mustáros pácolt tarja, friss kevert saláta / Mustard marinated pork neck, mixed green salad (GM, LM)
Mákos guba, vanília sodó / Poppy seed bread pudding, vanilla custard (V)
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Felvezető levesek / előételek _________ Soups / starters ________
Salade chevre chaud / Vegyes zöldsaláta, kecskesajtos pirítós / Mixed green salad, warm goat cheese (GM, V)
Sopszka saláta / Sopska salad (GM, V)
Görög saláta / Xoriatiki Salad (GM, V)
Cézár saláta / Ceasar salad
Quiche lorraine szalonnával és póréhagymával / Quiche lorraine with bacon & leek
Sopa de gazpacho / Hideg zöldségleves / Chilled vegetable soup (LM, V)
Lecsókrémleves, kolbászmorzsa / Pepper-tomato cream soup with sausage crumbs (GM, LM)
Palócleves bográcsban / Paloc pork ragout soup (GM)

Szárnyasok ___________ Poultry____________
Csirkesaslik, ajvár, mentás chilis tzatziki / Mixed chicken shashlik skewers with ajvar & mint-chili tzatziki (GM)
Fűszeres csirkeszárnyak, grill kukorica / Buffalo chicken wings, corn on the cob
Hawai grill csirke, grillezett ananász / Huli huli chicken, grilled pineapple (GM, LM)
Thai grill csirke, édes-savanyú chili mártogató / Gai Yang chicken, nam jim chili dipping (GM, LM)
Perui grill csirke, avokádo saláta, zöld szósz / Pollo a la brasa con avocado salad and aji verde (GM, LM)
Dél-afrikai grill csirke, trikolor káposztasaláta / African-Portuguese peri-peri chicken (GM, LM)

Halak / Rákok ___________ Fish and seafood ____________
Füstölt lazac, zöldfűszeres joghurtos burgonyasaláta / Smoked salmon with yoghurt potato salad (GM)
Fritto misto / Tenger gyümölcsei vegyesen olajban sütve / Mixed fried seafood (LM)
Gambas al pil-pil / Pil-pil garnéla / Pil-pil prawns (GM, LM)
Mézes-chilis mázolt ráknyárs / Sweet and spicy glazed shrimp skewers (GM, LM)
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Darált húsok ___________ Minced meat ____________
Big Kahuna / Hawaii burger, grillezett ananász, teriyaki szósz * (LM)
Lazacburger, édesburgonya chips, avokádó mayo / Salmon burger, sweet potato chips, avocado mayo * (LM)
Cevapcici / Grillezett szerb kolbászkák, ajvár, pita / Grilled serbian sausage (GM, LM)
Fűszeres bárány fasírt falatok, mentás raita / Sammi lamb kebab, mint raita (GM, LM)

Vöröshúsok __________ Red meat ___________
Fűszeres egész bélszín, zöldbors mártás, steak burgonya / Tenderloin steak, peppercorn sauce, steak potatoes (GM, LM)
Tex-mex húsos-zöldséges fajitas, babpüré, paradicsomsalsa / Meat & veggie fajitas, bean spread, tomato salsa (LM)
Mustáros pácolt tarja, friss kevert saláta / Mustard marinated pork neck, mixed green salad (GM, LM)
BBQ sertésoldalas, bbq szósz, sült zöldségek / Barbecued pork ribs, bbq sauce, grilled veggies ** (GM, LM)
French rack bárányborda, mustáros-zöldfűszeres pác, kuszkusz / Lamb chops mustard herb marinate, couscous (LM)

Levezető desszertek _______ Accompanying desserts______
Tarte Tatin fordított francia almatorta, vanília fagylalt / Tarte Tatin french apple cake with ice cream (V)
Grillezett ananász, mascarpone krém, mandulás grillázs / Grilled pineapple, mascarpone, almond brittle (GM, V)
Körtés-mandulás frangipane / Pear-almond frangipane (V)
Citromkrém, pirított házimüzli / Lemon trifle, honey granola (GM, V)
Mákos guba, vanília sodó / Poppy seed bread pudding, vanilla custard (V)
Csoki mousse narancslikőrrel, kandírozott narancshéj / Chocolate mousse with cointreau liquor (GM, LM, V)
Csokoládé láva erdei gyümölcs öntettel /Chocolate lava cake, berry sauce (V)

* max 20 főig
** min 20 főtől
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