
 

  

Ételek 
 

 

Levesek: Csészében Tálkában   
- Húsleves finommetéltél 450 700 

- Fokhagyma krémleves pirított zsemlekockával 550 1300 

- Bableves csipetkével 450 700 

- Húsleves gazdagon 550 1300 

- Babgulyás csipetkével marhahússal, füstölt csülökkel  850 1850 

 

Sörözőknek 
- Velős pirítós  1200   

 

Vegetáriánus ételek: 

- Trappista sajt rántva, tartárral  1800 

- Rántott camembert áfonyalekvárral,  1800 

- Rántott gombafejek tartárral  1800 

- Grillezett zöldségtál  1600 

- Dödölle hagymával, füstölt sajttal, tejföllel  1600 

- Grillezett, füstölt mozzarella tökmagolajos zöldsaláta keverékkel  2500 

  

Összetett saláták 
- Görög saláta (színes, rusztikus salátakeverék juhtúróval)   1600 

- Cézár saláta (színes salátakeverék, csirkemell csíkokkal, cézár öntettel)  1900 

- A ház salátája (színes salátakeverék, édes-savanyú öntettel,   1900 

sok-magvas, bundázott csirke csíkokkal) 

- Mozzarella saláta (grillezett, füstölt mozzarella színes salátakeverékkel,  2500 

- dióval, tökmagolajos öntettel)  

- Duck saláta (serpenyőben sült kacsamell szeletek vinaigrettes frissfűszeres 2800 

salátaágyon) 

- La marina garnéla saláta (fokhagymás olíva olajon pirított rákfarok 2800  

vinaigrettes frissfűszeres salátaágyon) 

Tészták 

 

Spagetti  
      -     Spagetti Bolognai módra  2200 

- Spagetti Robinson módra  2200 

- Spagetti Garnéla (fokhagymás, tejszínes királygarnélával)  2500 

 

Dödölle     
- libazsírban pirítva, hagymával, tejföllel  1600    

- baconnal, tejföllel  1600 

- füstölt sajttal, tejföllel  1600  

- baconnal, füstölt sajttal, tejföllel  1850 

A fél adag étel 75%-os áron kerül kiszámításra! 



 

Gyros-Hamburger: 
- Gyros pitában (pikáns vagy kapros-joghurtos öntettel, sült burgonyával) 1950     

- Gyros tál (hasábburgonyával, pikáns vagy kapros-joghurtos öntettel  2500    

- Hommade Burger (húspogácsa baconnal, burger öntettel, salátával,  1950 

savanyú uborkával házi cipóban hb-val)  

- Robinson Sajtburi (húspogácsa, camembert sajttal, burger öntettel,  1950 

salátával házi cipóban, hb.)  

- Cheeseburger (húspogácsa Chedar sajttal, burger öntettel, salátával  1950 

paradicsommal, pirtott hagyma chipssel házi cipóban, hb) 

 

Húsételek: 
A séf ajánlata: 

- Grillezett, füstölt mozzarella tökmagolajos zöldsalátakeverékkel               2500 

- Vaslapon sült, majoránnás csirkecombfilé steakburgonyával,   3100 

házi csalamádéval 

- Konfitált kacsacomb párolt lilakáposztával, héjában sült steak burgonyával 3500 

- Roston szűzérmék szalonnás, erdei gombaraguval, krokettal 3500 

 

Szárnyasok: 

- Rántott szelet (csirke, pulyka)  1800     

Csirke-pulyka 
- Vaslapon sült majoránnás csirkecomb filé  2400 

- Panko morzsába bundázott fűszeres, rántott csirkecomb filé 2400 

- Gorgonzola sajttal töltött csirkemell filé panko morzsában 2700 

- Csirkemell (pulykamell) sok magvas bundában négysajtmártással  2700  

- Töltött pulyka Zorba módra (kapros juhtúróval, füstölt tarjával töltve) 2700  

- Cheddarral és füstölt kolbásszal töltött pulykamell bundázva  2700 

Kacsa 

- Konfitált kacsacomb párolt lilakáposztával 2900 

- Roséra sült kacsamell erdei gyümölcsmártással 2900 

- Duck saláta (serpenyőben sült kacsamell szeletek vinaigrettes frissfűszeres 2800 

 salátaágyon) 

Sertés: 

- Rántott szelet (karajból, tarjából)  1800    

- Cigánypecsenye (tarjából)  2500    

- Robinson szelet (sertéskaraj szeletek gombás, sonkás,   2700 

tejszínes sajtos raguval)      

- Cordon Bleu (sertéskaraj sonkával, sajttal töltve, bundázva) 2700  

- Prószabundában sült sertésszűzérmék  2900 

- Roston szűzérmék erdei gombaraguval  2900 

- Brassói aprópecsenye (szűzpecsenyéből)  2900 

 

 

 

A fél adag étel 75%-os áron kerül kiszámításra! 

 



Csülök ételek: 

- Füstölt csülök Pékné módra (hagymával, burgonyával összesütve)  3500   

- Füstölt csülök szeletek szalonnás, erdei gombaraguval, héjas burgonyával 3500   

- Bajor csülök (fél, füstölt csülök kemencében sütve, bajor káposztával,  3900 

házi, fűszeres-héjas steak burgonyával) 

    

Marha ételek: 

- Vörösboros, gombás marhapörkölt  2700 

- Pacalpörkölt 2500 

- Gombás-velős pacalpörkölt 2500 

- Csülkös pacalpörkölt 2500 

 

Halak: 

- Rántott halfilé (édesvízi tilápiából) citromos tartármártással 1800  

- La marina garnéla saláta (fokhagymás olíva olajon pirított rákfarok   2800 

vinaigrettes frissfűszeres salátaágyon) 

- Spagetti Garnéla (fokhagymás, tejszínes királyrákkal)    2500 

Tálak: 

- Egyszemélyes Robinson tál (Robinson szelet, Panko morzsába bundázott  3900 

fűszeres, rántott csirkecomb filé, Füstölt csülök szelet, vegyes köret) 

- Kétszemélyes Robinson tál (Robinson sertés szelet, Zorba pulykamell,   7500 

Rántott sajt, Rántott gomba rizs, hasábburgonya) 

- Pecsenye tál 2 személyre (Ropogós kacsacomb, Füstölt csülök szeletek,   7500 

Cigánypecsenye, párolt káposzta, héjas burgonya) 

- Kétszemélyes Bajor csülöktál (Füstölt csülök egészben sütve bajor  7500  

káposztával, házi fűszeres-héjas steak burgonyával) 

 

 

Köretek: 

- Hasábburgonya  590 

- Édesburgonya hasáb  900 

- Házi, fűszeres-héjas steak burgonya  590 

- Krokett  590 

- Burgonyapüré  590    

- Párolt rizs  590 

- Főtt burgonya  590 

- Hagymás dödölle  590   

- Galuska  590   

- Bajor káposzta  590 

- Párolt lila káposzta  590  

- Grillezett zöldségek  850 

 

 
A fél adag étel 75%-os áron kerül kiszámításra! 



 

Öntetek, mártások: 
- Ketchup  300 

- Tartármártás  350    

- Pikáns öntet  350 

- Kapros, joghurtos öntet  450 

- Négysajtmártás  450    

 

 

 

Savanyúság: 
- Házi csalamádé  590 

- Erős (édes) pfefferoni  590     

 

 

Saláták: 
- Paradicsomsaláta  590    

- Uborkasaláta  590 

- Káposztasaláta  590  

- Vegyes saláta  590 

- Friss színes salátakeverék  590 

 

Palacsinták 
- Palacsinta (2 db lekváros, mogyorókrémes, fahéjas, kakaós)  650     

- Gundel palacsinta (rumos, mazsolás diós töltelékkel, csokival leöntve)  850 

- Tocsogós, túrós palacsinta vanília öntettel  850 

 

Desszertek: 
- Házi Tiramisu  850 

- Somlói álom (házi piskótával)  850 

- Sajttorta erdei gyümölcsöntettel 850  

 

 

 

    

 

 

MENÜ:   A:1490 B: 1690 

MENÜ KISZÁLLÍTVA:   A: 1700  B: 1900 

ÁLLANDÓ MENÜ: 1900 KISZÁLLÍTVA: 2100 

 

 



PIZZÁK 

Kicsi       Nagy 

 

Fokhagymás langallé 850 1100   

(Pizzatészta fokhagymás olajjal ízesítve) 

Tejfölös-sajtos langallé 990 1300  
  

(Pizzatészta tejföllel, sajttal, fokhagymás olajjal) 

Baconos langallé 990 1300  
   

(Pizzatészta baconnal, sajttal, fokhagymás olajjal) 

1.)Margherita 1300 1700  
  

Paradicsom, mozzarella sajt 

2.)Sonkás 1500 1900  
  

Paradicsom, mozzarella sajt, sonka 

3.) Sonkás-gombás 1500 1900  
  

Paradicsom, mozzarella sajt, sonka, gomba 

4.)Signorina 1750 2300       

Paradicsom, mozzarella sajt, sonka, gomba, szardínia, olajbogyó 

5.)Calcone 1750 2300  
  

Paradicsom, mozzarella sajt, sonka, gomba, füstölt sajt (mindez összehajtva) 

6.)Diavola 1750 2300  
  

Paradicsom, mozzarella sajt, sonka, pfefferoni 

7.)Provinciale 1750 2300  
  

Paradicsom, mozzarella sajt, sonka, gomba, kukorica 

 

8.)Prosutto 1750 2300  
  

Paradicsomalap, mozzarella sajt, füstölt sonka, friss paradicsom 

9.)Capriccosa 1750 2300  
  

Paradicsom, mozzarella sajt, sonka, gomba, olívabogyó, articsóka 



10.)Giovanni 1750 2300  

Paradicsom, mozzarella sajt, sonka, szalonna, füstölt sajt 

11.)Rafaella 1750 2300   

Paradicsom, mozzarella sajt, sonka, gomba, szalámi, kukorica, 

zöldborsó, sárgarépa 

12.)Vegetariana 1750 2300   

Paradicsom, mozzarella sajt, gomba, kukorica, zöldborsó, sárgarépa 

13.)Santori 1750 2300   

Juhtúró, tejszín, paprikás szalámi, pfefferoni, mozzarella sajt 

14.)Bolognese 1750 2300   

Paradicsom, mozzarella sajt, bolognai ragu, zöldborsó 

15.)Tonhalas 1750 2300   

Paradicsom, mozzarella sajt, tonhal, lila hagyma 

16.)Salami 1750 2300  
  

Paradicsom, mozzarella sajt, szalámi, curry, friss paradicsom 

17.)Tosca 1750 2300   

Mozzarella sajt, sonka, fokhagyma, szalámi, tejföl 

18.)Magyaros 1750 2300   

Paradicsom, mozzarella sajt, szalámi, füstölt szalonna, fokhagyma 

19.)Robinson 1750 2300   

Mozzarella sajt, Robinson ragu 

20.)Napolitane 1750 2300   

Mozzarella sajt, sonka, fokhagyma, tejföl 

21.)Carmen 1750 2300  

Paradicsom, mozzarella sajt, fõtt tojás, tarja, pfefferoni 

22.)Amoretto 1800 2400  

Paradicsom, mozzarella sajt, szardínia, rák, kagyló 

23.)Indiana 1750 2300 

Paradicsom, mozzarella sajt, csirkemell, ananász, meggy, curry 

24.)Pizza háziasan 1750 2300 

Paradicsom, mozzarella sajt, füstölt tarja, sonka, hagyma, szalonna 

25.)Maffia 1750 2300  

Paradicsom, mozzarella sajt, szalámi, szardínia, pfefferoni, 

olívabogyó, fokhagyma 



26.)Emiliana 1750 2300 

Paradicsom, mozzarella sajt, sonka, tükörtojás 

27.)Carbonara 1750 2300 

Mozarella sajt carbonare ragu 

28.)Quttro formaggi 1750 2300 

Paradicsom, füstölt sajt, parmezán, mozzarella, trappista 

29.)H-turul pizza 1750 2300 

Paradicsom, mozzarella sajt, bacon, szalámi, pfefferoni, tojás 

30.)Sonka kukorica 1500 1900 

paradicsom, mozzarella sajt, sonka, kukorica, oregánó 

31.)Sonka ananász 1500 1900 

Paradicsom, mozzarella sajt, sonka, ananász, oregánó 

32.)Bajor csülkös pizza 1750 2300  

Sült, füstölt csülök darabok, lilahagyma, bajor káposzta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


