
Magyaros reggeli -sült szalonna, kolbász, hagyma, 3 db tükörtojás, vegyes saláta, pirıt́ós

Ham and eggs -3 szelet sonka, 3 db tükörtojás, friss saláta, pirıt́ós

Bacon and eggs -3 szelet bacon, 3 db tükörtojás, friss saláta, pirıt́ós

Rántotta -3 db tojásból (kıv́ánság szerint hagymásan), friss saláta, pirıt́ós

Tükörtojás -3 db tojás, friss saláta, pirıt́ós

Melegszendvicsek -3 db szendvics (sonkás, szalámis, füstölt tarjás-tojásos, gombás), friss saláta

Reggelik

Levesek

Húsmentes
Juhászcsemege (0,2 kg) -rántott gombafejek juhtúróval csőben sütve

Rántott gombafejek vagy karfiol tartármártással (0,2 kg) 
Camembert sajt rántva, áfonyalekvárral (0,125 kg) 
Rántott trappista tartármártással (0,15 kg) 
Kecskesajttal töltött padlizsán rántva (0,2 kg) -tejszıńes erdeigomba mártással

Csontleves / májgaluskaleves (0,5 l) 
Gyümölcsleves tejszínhabbal (0,5 l) 
Tejszínes fokhagymakrémleves sajtos krutonnal (0,5 l) 
tárkonyos csirkeraguleves (0,5 l) 
Marhagulyás (0,5 l) 

1.390.-
850.-

1.250.-
850.-
850.-
990.-

790.- / 990.-
990.-
950.-

1.290.-
1.490.-

1.990.-
1.990.-
2.190.-
1.990.-
2.490.-

Fogasfilé lapon sütve (0,2 kg) 
Paprikás lisztben sült pontyszelet (0,2 kg)
-rántott hagymakarikákkal és fokhagyás tejföllel csurgatva

Szatmári pontyszelet (0,2 kg)
-paprikás lisztben sült pontyszelet tejfölös, babos hordóskáposztával

Rántott harcsaszelet (0,2 kg) -erdeigombás rizottóval

Sokmagvas bundában sült fogascsíkok (0,15 kg) -citrusos kevert salátával

Halak
2.990.-
2.790.-

3.290.-

3.690.-
3.490.-

Kentucky csirkemell (0,2 kg) -sült burgonya, coleslaw, sweet-chili szósz

Csirkecomb filé sokmagvas bundában (0,3 kg) -görögsalátával körıt́ve

Csirkemell sajttal, bacon szalonnával csőben sütve (0,2 kg) -caprese salátával körıt́ve

Kijevi csirkemell (0,2 kg) 
Mozzarellával, falusi sonkával töltött (0,2 kg) -csirkemell magvas bundában

Rántott csirkemell (0,2 kg) 
Szatymazi csirkemell (0,2 kg) -csirkemell szelet őszibarackkal, füstölt sajttal csőben sütve

Ementáli töltött csirkemell (0,2 kg) -ementáli sajttal töltött csirkemell bordıŕozva, lapon sütve,

fügés-őszibarackos, csatnival, krokettel

Szárnyas
3.490.-
3.490.-
3.490.-
2.790.-
2.790.-
1.990.-

 2.790.-
3.490.-

 



Nyíri szelet (0,2 kg) -rántott sertésszelet, tükörtojással, sült hagymával

Rántott sertésszelet (0,2 kg)
Sertés cordon bleu (0,2 kg) 
Favágó szelet (0,2 kg) -rántott sertésszelet, bacon, gomba sajttal csőben sütve

Óriás bécsi szelet sertésszűzből (0,3 kg) -fokhagymás dijoni mustárral kenve,

majonézes-tojásos burgonyasalátával körıt́ve

Yee-lo karaj (0,2 kg) -roston karaj, bacon, póréhagyma,

aszalt paradicsom, füstölt sajttal,csőben sütve

Cigánypecsenye (0,25 kg) 
Milánói sertésszelet 
Görög grilltányér (0,25 kg) -baconba tekert karaj és csirkemell,

görögsalátával, sült burgonyával,
tzatziki öntettel csurgatva

Alföldi kurucpecsenye (0,25 kg -csıṕős tarjaszelet párizsi

bundában sütve, lilahagymás, kolbásszal és fokhagymás tejföllel csőben sütve)

Pókfészek -sültburgonya ágyra halmozott fűszeres szűzpecsenye-csıḱok,

baconnal, sült hagymával és tükörtojással

Brassói aprópecsenye (sertésszűzből) (0,2 kg) 
Kemencés csülök (0,3 kg) -székely párolt káposztával, steak burgonyával

Sertés

Szárnyas
Gyros-tál (0,2 kg)
Souvlaki (0,2 kg) -hurkapálcikán sütött fűszeres csirkemell csıḱ ok, friss salátával,
fetasajttal, tzatziki öntettel, pizzakenyérrel
Fitt csirkemell (0,2 kg)  -habart tojásban sült csirkemell szeletek, 
zöldséges cheddar sajtos tortilla tekerccsel, kapros öntettel

3.290.-
3.290.-

3.290.-

2.690.-
1.990.-
2.490.-
2.990.-
3.990.-

2.990.-

3.590.-
3.990.-

2.490.-
2.490.-
3.490.-

3.290.-

3.590.-

Hagymás rostélyos (0,2 kg)

Roston sült hátszínszeletek (0,2 kg)

-kapros-juhtúrós gombamártással

Texas hátszín (0,2 kg)

-hátszıńszeletek mogyorós, chilis, narancsos BBQ mártással

Bélszín steak (0,2 kg)

-gyöngyhagymás zöldborsmártással

Tatárbeefsteak bélszínből (bekeverve) (0,2 kg)

 -vajjal, zöldségekkel, pirıt́ óssal

T-bone steak (0,4 kg) 

Vértesi „sistergős” marhacsíkok (0,2 kg)

-kockaburgonya, baconos, csıṕős marhacsıḱ ok,

juhtúrós tejföllel, sült hagymával, grillezett erős paprikával

Marhapörkölt (40 dkg) 

Rántott borjúláb tartármártással (40 dkg) 

Marha

2.990.-

3.690.-

3.690.-
3.690.-

3.690.-

5.290.-

5.790.-

5.990.-

 4.390.-



Yee-lo tál 2 személyre -csirke cordon bleu, yee-lo karaj,

juhászcsemege, rántott sajt, sült burgonya, jázmin rizs

Kemencés csülök-tál 2 személyre -fűszeres

steakburgonyával, székely párolt káposztával és sült hagymával

Liba-tál 2 személyre -libacomb,

libamell vörösboros-fahéjas szilvaraguval, libamájpástétommal
töltött gombafejek, jázmin rizs, székely párolt káposzta, steak burgonya

Szárnyas-tál 2 személyre -mozzarellával, falusi sonkával töltött csirkemell,

vasalt csirkecomb�ilé, kentucky csirkemell, sült burgonya, jázmin rizs

Húsmentes tál 2 személyre -rántott trappista, kar�iol magvas bundában,

rántott gomba, grillezett camembert, serpenyős zöldségek, jázmin rizs)

Grill-tál 1 személyre -hátszıń, fokagymás tarja, vasalt csirkecomb, kakastaréj,

tükörtojás, coleslaw, steak burgonya

Grill-tál 2 személyre -fokhagymás tarja, vasalt csirkecomb, csirkemell,

tükörtojás, kakastaréj sült burgonya, jázmin rizs

Halas-tál 2 személyre -harcsa�ilé párizsi bundában, lapon sült fogas�ilé tejszıńes

gombamártással, rántott ponty�ilé, jázmin rizs, sült burgonya)

Extra bőség-tál 4 személyre -csirke cordon bleu, rántott sajt,

libamájpástétommal töltött gombafejek magvas bundában, kentucky csirke,
sült libacomb és libamell, kemencés csülök, jázmin rizs, sült burgonya)

Bőségtálak

14.990.-

7.990.-

7.490.-

3.990.-

5.990.-

7.490.-

7.490.-

6.990.-

7.490.-

Cézár saláta -vegyes saláta, pirıt́ott csirkemell, kenyérkocka, tonhalas majonéz

Kentucky saláta -kapros, joghurtos, kevert idénysaláta fetával ropogós kentucky

csirkemellcsıḱ okkal, chiliszósszal

Ropogós csirkemell csíkok -salátaágyon, fügés-őszibarackos, csatnival csurgatva

Beef salad -vegyes saláta, grillezett hátszıńszelet csıḱ okkal,

bivalymozzarella, sülthagyma

Insalata mista -friss-vegyes saláta, olıv́abogyó, főtt tojás, olasz felvágottak,

olıv́aolaj, balzsamecet, pizzacsıḱok

Görög saláta -saláta, paradicsom, uborka, lilahagyma, olıv́abogyó, feta sajt,

olıv́aolaj, balzsamecet

Caprese saláta -salátaágyon karikázott

paradicsom és vizes mozzarella,
olıv́aolaj, balzsamecetkrém

Coleslaw (Amerikai káposztasaláta) 

Saláták
2.490.-
2.990.-

2.990.-
3.290.-

2.390.-

1.790.-

1.790.-

850.-

Pufóka menü -csontleves, bolognai spagetti, palacsinta

Manó menü -gyümölcsleves, rántott pipihusi, sült burgonya, palacsinta

Kinder menü -májgaluskaleves, rántott sajt, sült burgonya, tartármártás, palacsinta

Tündér menü -gyümölcsleves, gyros, gesztenyepüré

Gyermek menü
2.690.-
2.690.-
2.690.-
2.690.-



Gellért fusilli -csirkemell kocka, gomba, zöldborsó, sonka, tejszıń, mozzarella

Bolognai spagetti -paradicsomos, húsos ragu, mozzarella

Carbonara spagetti -bacon, tejszıń, fokhagyma, rozmaring, fehérbor,

petrezselyem, parmezán, tojás

Spenótos fusilli -bacon, tejszıńes krémspenót, mozzarellával besütve

Thai tészta-csirkemell, wok-zöldség, edeskés, savanyú-csıṕős mártásban

Fokhagymás-tejszínes spagetti tenger gyümölcseivel, parmezánnal 
Kacsahúsos spagetti  -kacsahús, rozmaring, aszalt paradicsom,

fokhagyma, fehérbor, parmezános tojással besütve

Firenzei spagetti gorgonzolával, grillezett pancettaval 
Kemencés négysajtos spagetti  -bacon, póréhagyma, tejszıń, tojásos négysajttal besütve

Túrós csusza 

Tészták
2.490.-
2.490.-
2.490.-

2.190.-
 2.490.-
2.690.-
2.490.-

2.890.-
2.490.-
1.690.-

sült burgonya 
Fűszeres steak burgonya 
Édesburgonya hasáb 
Burgonyakrokett 
Jázmin rizs 
Serpenyős zöldségek 
Vajas galuska
Petrezselymes burgonya 
Majonézes-tojásos burgonyasaláta 

Köretek

Desszertek
Csokiszuflé rumos áfonyával és vaníliás jégkrémmel 
Gesztenyepüré -sok csokival és tejszıńhabbal

Házi túrógombóc mandulás kekszmorzsában, vaníliás tejföllel 
Palacsinta (2 db) (fahéjas, áfonyás, sárgabaracklekváros, mogyorókrémes, kakaós)

Churros fahéjas porcukorba forgatva, csokimártással tálalva 

690.-
690.-
850.-
750.-
750.-
850.-
650.-
690.-
990.-

1.190.-
790.-

1.190.-
690.-
990.-



Burgerek és egyéb más
street food ételek

Öntetek

Yee-lo burger menü / burger 0,20 kg hús/ 
-buci, BBQ szósz, saláta, kézműves húspogácsa, cheddar sajt, paradicsom,
lilahagyma, uborka, bacon, coleslaw, steak burgonya

Cheesburger menü / burger 0,20 kg hús/ 
-buci, burger szósz, saláta, kézműves húspogácsa, füstölt sajt, cheddar,
mozzarella, paradicsom, uborka, lilahagyma, coleslaw, steak burgonya

Chicken burger menü / burger 0,20 kg hús 
-buci, BBQ szósz, saláta, vasalt csirkecomb �ilé, cheddar, mozzarella,
paradicsom, uborka, lilahagyma, bacon, coleslaw, steak burgonya

Retro burger menü / burger 0,20 kg hús 
-buci, fokhagymás tejföl, saláta, kézműves húspogácsa, sajt, bacon, paradicsom,
csemegeuborka, lilahagyma, ketchup, mustár, majonéz, sajt, coleslaw, steak burgonya

Crispy burger 
-buci, sweet chili szósz, saláta, kentucky csirkemell csıḱ ok,
cheddar sajt, paradicsom, kıǵyóuborka, lilahagyma, coleslaw, sültburgonya

Stuffed burger (töltött burger) 
-kivájt hamburgerbuci, kockázott marhahúspogácsa, cheddar-
mártás, bacon chips, grillezett erős paprika, friss saláta és fűszeres steakburgonya

Quesadilla (marhából vagy csirkéből) 
-totilla-lap, chiliszósz, saláta, uborka, paradicsom, csirkemell csıḱ ,
cheddar sajtmártás (félbehajtva-összesütve), sült burgonya

-Tex-mex tacos (marhából vagy csirkéből) 
-2 db tortilla-lap megkenve chiliszósszal, marahahús vagy csirkemellel,
taco-szósszal csurgatva, cheddar sajtmártással, friss salátával és sült burgonyával tálalva.

Shawarma (arab street food) 
-közel-keleti házi lepénykenyér,
chiliszósz, sült burgonya,
marhahús vagy csirke, salátakeverék,
fokhagymás tejföl, grillezett erős paprika

Tzatziki öntet (kapros tejfölös joghurt) 
Tonhalas majonéz 
BBQ szósz 
Tartármártás 
Ketchup, majonéz 
Paradicsomos öntet, csípős vagy sem 
Sweet chili szósz 
Fokhagymás-tejfölös öntet 

340.-
340.-
340.-
340.-
340.-
340.-
340.-
340.-

2.790.- Ft / 1.990 Ft

2.790.- Ft / 1.990 Ft

2.790.- Ft / 1.990 Ft

2.790.- Ft / 1.990 Ft

2.790.- Ft / 1.990 Ft

2.790.- Ft / 1.990 Ft

2.490.-Ft

2.490.-Ft

2.890.-Ft



Bolognai 
(bolognai ragu, mozzarella)
Pick 
(paradicsom alap, Pick szalámi, mozzarella, tojás)
Hawaii 
(tejszínes alap, sonka, ananász, mozzarella)
Tonhalas 
(paradicsomos alap, tonhal, lilahagyma, olívabogyó, mozzarella)
Songoku 
(paradicsomos alap, sonka, gomba, kukorica, mozzarella)
Magyaros 
(paradicsom alap, bacon, kolbász, lilahagyma, erőspaprika, mozzarella)
Mexikói 
(paradicsom alap, sonka, bab, kukorica, pepperoni, mozzarella)
Popey 
 (tejszínes alap, csirkemell, spenót, mozzarella)
Emerence  
(paradicsom alap, bacon, kolbász, tarja, lilahagyma, uborka, mozzarella)
Piedone  
(paradicsom alap, sonka chilis bab, mozzarella)
Pizzakenyér csíkok paradicsomszósszal  
(szezámmagos, egész köménymagos, sajtos)
Négysajtos 
 (mozzarella sajt, füstölt sajt, trappista sajt, Pannónia sajt)
BBQ csirke  
(Barbeque alap, csirkemell, lilahagyma, füstölt sajt)
Feketeerdő  
(paradicsomos alap, feketeerdő sonka, paradicsom, bazsalikom, mozzarella)
Gyros  
(paradicsom alap, gyros hús, mozzarella, saláta, paradicsom, uborka, lilahagyma, öntet)
Gellért 
(tejszínes alap, csirkemell, sonka, gomba, zöldborsó, mozzarella)
Fokhagymás
 (fokhagymás tejföl alap, tarja, gomba, lilahagyma, mozzarella)
Csülkös
 (fokhagymás tejföl alap, sült csülök, savanyú káposzta, bacon, mozzarella)
Texas  
(paradicsomos alap, darált hús, bacon, sonka, lilahagyma, mozzarella)
Erős Pista  
(sajtkrém alap, erős pista, sonka, tarja, szalámi, pepperoni, mozzarella, tojás)
Frutti di mare  
(paradicsom alap, tenger gyümölcsei, mozzarella)
Kívánság 
(3 feltét kívánság szerint + mozzarella)
Húsimádó 
 (paradicsom alap, sonka, tarja, kolbász, bacon, gyros-hús, mozzarella)
Yee-lo  
(sajtkrémes alap, Pick szalámi, sonka, feta sajt, füstölt sajt, erős paprika, mozzarella)
Leon 
(paradicsom alap, kolbász, pick szalámi, kukorica, lilahagyma, erős paprika, mozzarella)

1.390.-	Ft				1.990.-	Ft				2.990.-	Ft				5.590.-	FtPizzák 20 cm               26 cm                32 cm            50 cm

1390.-Ft



Sárga 
(tejfölös alap, sonka, kukorica, bacon, füstölt sajt, mozzarella, tükörtojás)
Juhász 
(tejfölös alap, bacon, csirkemell, juhtúró, hagyma, csemegeuborka, mozzarella
Fitness pizza
(paradicsomos alap, csirkemell, gomba, kukorica, mozzarella, saláta,
kígyóuborka, paradicsom, tonhalas majonéz)
Sicario pizza
(chilis paradicsomszósz, marhahús, bacon, vörösbab, pepperoni, lilahagyma, mozzarella)
Fungo della foresta
(tejszínes alap, füstölt sonka, erdei gombakeverék, chedar sajt, mozzarella, sajt)
Escobar  (csípős taco-szósz, marhahús, bacon, kolbász, mozzarella, nachos-szal szórva)
Buffalo bacon & chicken 
(chilis paradicsom alap, csirkemell, bacon, kukorica,
lilahagyma, pepperoni, mozzarella, fokhagymás-tejfölös öntet)
Pékasszony pizzája 
(fokhagymás tejfölös alap, csülök, bacon, paradicsom, lilahagyma, mozzarella, velesült tojás)
Lee Cooper 
(paradicsomos alap, tejfölös marharagu, bacon,
paprikás szalámi, pepperoni, mozzarella, velesütött tojás)
Alföldi betyár
(paradicsomos alap, marhapörkölt, bacon, paradicsom, lilahagyma, erős paprika, mozzarella)
Kentucky csirkés pizza
(taco-szósz alap, sajtkrém, ropogós kukoricapelyhes
csirkemell csíkok, bacon, lilahagyma, paradicsom, mozzarella)
Caprese csirkével
(fűszeres sajtkrémes alap, csirkemell, füstölt sonka, paradicsom, bivaly mozzarella, friss bazsalikom)
Erdei gombás pizza
 (paradicsomos alap, erdeigomba keverék, bacon
 füstölt tarja, téli szalámi, friss paradicsom, mozzarella, camembert sajt)
Marcello pizza 
(paradicsomos alap, paprikás szalámi, kukorica,
friss paradicsom, négysajt keverék, füstölt sonka, cheddar sajt)
Santana pizza
(cheddar sajtos alap, csirke, bacon, bab, kukorica, olívabogyó, mozzarella)
Pizza affumicato
(sajtkrémes alap, tarja, bacon, kolbász, füstölt sajt, velesütött tojás)
Pizza greca (görög pizza)
(paradicsomos alap, csirkemell, bacon, mozzarella,
zöldsaláta, lilahagyma, paradicsom, uborka, olívabogyó, fetasajt, kapros-joghurtos öntet
Pizza da cacciatore 
(vadász pizza) (BBQ-szósz, marhahús, bacon,
erdei gombakeverék, gyöngyhagyma, mozzarella, cheddar sajt
Pizza mediterranea 
(paradicsomos alap, sonka, oregánó, feta, olívabogyó, mozzarella,
bivalymozzarella, aszalt paradicsom)
Pizza quattro staggioni
 (paradicsomos alap, tonhal, szalámi, gomba, sonka, mozzarella)
Ciao ciao 
(paradicsomszósz, mozzarella, olasz felvágottak, cukkini, gorgonzola sajt)
Diavola 
(chilis paradicsomszósz, mozzarella, pancetta, olasz felvágottak, paradicsom, mozzarella)

Pizzák 1.390.-	Ft				1.990.-	Ft				2.990.-	Ft				5.590.-	Ft
20 cm               26 cm                32 cm            50 cm


