ÁRLAP

Szendvicsek

Szendvicsek
Szendvics / szalámis

210 Ft

rozskenyér vagy házias jellegű kenyér vendégeink részére
készített krémmel megkenve, téliszalámival, sajttal és
zöldségekkel gazdagon díszítve

Szendvics / sonkás

210 Ft

rozskenyér vagy házias jellegű kenyér vendégeink részére
készített krémmel megkenve, sonkával és sajttal megterítve
majd zöldségekkel és csemege uborkával díszítve

Szendvics / görög

210 Ft

rozskenyér vagy házias jellegű kenyér vendégeink
részére készített grillhús krémmel megkenve, feta sajttal,
olívabogyóval és hagymával gazdagon díszítve

Szendvics / tonhalas

210 Ft

rozskenyér vagy házias jellegű kenyér halat szertő
vendégeink részére készített krémmel megkenve, salátával,
zöldségekkel és csemege uborkával díszítve

Vegetáriánus szendvicsek
Szendvics / sajtos

210 Ft

rozskenyér vagy házias jellegű kenyér vendégeink részére
készített krémmel megkenve, három finom sajttal és
zöldségekkel gazdagon díszítve

Szendvics / tojáskrémes

210 Ft

rozskenyér vagy házias jellegű kenyér vendégeink részére
készített finom tojáskrémmel megkenve, tojáskarikával
betakarva és zöldségekkel gazdagon díszítve

Sütemények

Édes sütemények
Somlói

460 Ft

Vaníliás csoda

350 Ft

Gyümölcsös csoda

350 Ft

Sós sütemények
Sajtos roló / 10 dkg

460 Ft

Magvas stangli / 10 dkg

350 Ft

Csavart sajtos / 10 dkg

350 Ft

Mogyorók
Mogyoró sós / 170 dkg

300 Ft

Mogyoró sótlan / 170 dkg

300 Ft

Mogyoró sós / 85 dkg

150 Ft

Mogyoró sózatlan / 85 dkg

150 Ft

Teák

A legfinomabb ceyloni feketetea /

310 Ft

ceyloni indiai tea

Összetéveszthetetlen bársonyos ízű tea Ceylon szigetéről.

Earl Grey /

310 Ft

feketetea bergamott olajjal
A bergamott (citromkörte) kifinomultsága és a feketetea
intenzív ízének találkozása egyedi és megismételhetetlen ízzel
ajándékoz meg minket.

Narancsos - mandarinos feketetea /
Ceyloni indiai tea, aromák szárított
gyümölcsök (narancs, mandarin)

340 Ft

A citrusfélék összes napsütése összegyűjtve egy
mediterrán ízű teában.

Zöldtea / zöldtea

340 Ft

Egy természetes, könnyű és erősítő édes íz.

Kamillatea / kamillavirágok

310 Ft

Egy csészényi antik és természetes illatú nyugodtság.

Vadcseresznye fozet /

350 Ft
hibiszkuszvirág, vadrózsa, alma, aromák,
bodzabogyó, vadcseresznye
Finom főzet a tavasz ízeivel.

Szamóca fozet /

350 Ft
Hibiszkuszvirág, vadrózsa, alma, aromák,
bodzabogyó, fahéj és szárított szamóca
A szamóca édes íze és az erdő illata.

Vadmálna fozet /

350 Ft
Hibiszkuszvirág, vadrózsa, alma, aromák,
bodzabogyó, fahéj, szárított málna
A málna édes és átható ízével gazdagított élvezet.

Oszibarack fozet /

350 Ft
Hibiszkuszvirág, vadrózsa, alma, aromák,
bodzabogyó, fahéj, szárított oszibarack
A nyár illatának meséje.

Teák

Menta fozet / borsmenta

350 Ft

A menta élénk aromája egy friss és felpezsdítő főzetben.

Hegyi herbatea /

350 Ft
orvosi mézfu, vasfu, zsálya, bodzavirágszirom,
kamilla, hárs, kakukkfu , menta, citromfu
Mediterrán magaslati növényekből nyert energia és életerő.

Nyugtató herbatea /

350 Ft
orvosi mézfu , kamilla, komló, levendula,
édesgyökér
Mindenféle nyugtató tulajdonság, a nyugodt alvásért és édes
álmokért.

Fuszerezett herbatea /

350 Ft
hibiszkuszvirág, fahéj, alma, narancshéj,
szegfuszeg, aromák
Erős, fűszerezett illatok ajándékba.

Gyümölcsös biotea /

350 Ft
vadrózsa, hibiszkuszvirág, alma, narancshéj,
citromhéj, aromák
Gyümölcsös íz, mely a nyár illatait idézi.

Rooibos /

350 Ft
rooibos (Aspalathi linearis), koffeinmentes
A Maszájok vörös teája Afrikából, ízletes, zamatos és
vitaminokban gazdag: egy valódi csodaszer a fizikai jólléthez.

Sült teák /

440 Ft
Ribizli, Szeder, Áfonya, Eper, Málna, Bodza,
Homoktövis, Körte, Meggy, Szilva, Alma,
valamint Aloe Veras
A sült tea egy speciális eljárással készült italalap, mely
tökéletes ízélményt nyújt Önnek mind meleg, mind hideg
italként. Minimális cukor hozzáadásával készült, így akár
diétázók és cukorbetegek is fogyaszthatják.

Virágméz / 30 g

30 Ft

Kávék

Presszókávé / presszókávé

340 Ft

Inni egy kávét: időt szánunk magunkra, átadjuk magunkat az
aromának, az illatnak, a beszélgetésnek.

Koffeinmentes presszókávé /
koffeintartalom max. 0,1%

390 Ft

Mindenki oly büszke a saját kávéjára, mintha az egy, a lelket
leíró jellemvonás volna.

Koffeinmentes Cappuccino /

390 Ft

koffeintartalom max. 0,1%

Mindenki oly büszke a saját kávéjára, mintha az egy, a lelket
leíró jellemvonás volna.

Caffé Macchiato /

340 Ft

presszókávé tejszínhabbal foltozva
A kávé elsősorban aroma, s csak másodjára íz, egy találka
atmoszféráját hordozza magában.

Presszókávé tejszínhabbal /

presszókávé egy kis tejszínhabbal

350 Ft

A kávé az élvezet pillanata, a fáradtság ellenszere.

Caffé Corretto /

presszókávé, választott likorrel
A kávé bizalmat jelent és intimitást. A kávé páratlan
a világon.

340 Ft

Kávék

Árpakávé / árpakávé

370 Ft

Új íz, antik hagyomány, egy hamisítatlan természetes zamat.

Cappuccino árpakávéból /

árpakávé tejjel, nagy csészében

370 Ft

Aranyozott ölelés, természetes illat, összekeverhetetlen
aroma, páratlanul jó hatás.

Cappuccino /

presszókávé tejjel, nagy csészében

340 Ft

A cappuccino egy lágy íz, nagy csészében felszolgálva, illata
összetéveszthetetlen.

Cappuccino tejszínhabbal /

350 Ft
presszókávé tejszínhabbal, nagy csészében
Puha dédelgetés, mint a tejszínhab, páratlan, mint
a cappuccino.

Macchiatone /
kis cappuccino

340 Ft

A kávé aroma, élvezet. A kávé egy végtelen élvezet.

Latte Macchiato /

presszókávé meleg tejjel

340 Ft

A foltos tej: a tej fehérsége és a kávé sötét ereje közötti
találkozás élvezete.

Forró csokik

Feketecsoki /

hagyományos sötétcsokoládé

490 Ft

A kakaó édes ölelése egy bársonyos és
krémes finomságban.

Fehércsoki /

hagyományos fehércsokoládé

490 Ft

A vanília illata, az ízt simogatja.

Étcsokoládé / étcsokoládé

490 Ft

A forró étcsokoládé krémessége csodás ízt alkotva teszi
örömtelivé napjainkat.

Kókuszos csoki /

kókuszízesítésu csokoládé

490 Ft

A kókusz frissessége megbolondítja a csokoládé erős
zamatát, határozott és egzotikus ízt alkotva.

Narancsos - Fahéjas csoki /

narancs- és fahéz ízu csokoládé

490 Ft

A narancs napsugarának, a fahéj Keletjének és a kakaó
nagyszerűségének bódító találkozása.

Mogyorós csoki /

490 Ft

mogyoróízesítésu csokoládé
A mogyoró és a kakaó találkozása egy hagyományos
és intrikus nyalánkságban.

Üdítok

Szénsavas üdíto italok (0,25 l)
Coca Cola

280 Ft

Coca Cola Zero

280 Ft

Coca Cola Light

280 Ft

Fanta Narancs

280 Ft

Fanta Citrom

280 Ft

Fanta Vadmálna

280 Ft

Sprite

280 Ft

Kinley Tonic

280 Ft

Kinley Gyömbér

280 Ft

Cappy italok (0,20 l)
Cappy /

280 Ft
alma, ananász, eper, feketeribizli, körte,
meggy, multivitamin, narancs, oszibarack,
sárgabarack, paradicsom

Szörpök (0,25 l)
Levendula szörp

350 Ft

Bodza szörp

350 Ft

Orgona szörp

350 Ft

Ásványvíz
NaturAqua Dús / 0,25 l

210 Ft

NaturAqua Csendes / 0,25 l

210 Ft

Szigetközi friss víz mentes / 0,5 l

300 Ft

Szigetközi friss víz dús / 0,5 l

300 Ft

Borok

A Badacsonyi Borvidéken található Örsi-hegyen,
a Csendes Dulo Szolobirtok borait kínáljuk. A borvidék
klímája szubmediterrán jelleg, napfényben gazdag,
kiegyenlített.
Palackozás után a borokat még 6 hónapig palackban
érlelik tovább és csak ezután kerül forgalomba.
A Kéknyelut legalább 1 évig érlelik a palackban.

Hárslevelu / 2013. évjárat, 0,7 l

2.000 Ft

Kéknyelu / 2013. évjárat, 0,7 l

2.000 Ft

Kéknyelu / 2012. évjárat, 0,7 l

2.500 Ft
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