ÉTLAP / JADŁOSPIS /Lebuj Pincefogadó/
II. kategória / kategoria II
Levesek és egytálételek / Zupy i dania jednogarnkowe
Csontleves cérnametélttel csészében

400,-

Rosół z makaronem nitki w filiżance

Májgaluskaleves csészében

450,-

Zupa z galuszkami wątrobianymi w filiżance

Tárkonyos csirkeragu leves csészében

700,-

Zupa z kurczaka z estragonem podana w filiżance

Orjaleves

600,-

Zupa z grzbietu wieprzowego

Babgulyás

950,-

Gulasz fasolkowy

Bográcsgulyás

950,-

Bogracz

Jókai bableves

950,-

Zupa fasolowa à la Jókai
Betyárleves Zupa zbójecka
Palóc leves
Palóc zupy
Hideg gyümölcsleves idénygyümölcsből csészében
Zimna zupa z owoców sezonowych w filiżance

950.950.700,-

Sertéshúsból készült ételek / Dania wieprzowe
Lebuj Tál (2 személyre) párizsi körettel (harcsa szelet rántva, sajtos csirkemell,
jóasszony szelet, rántott szelet, rántott sajt)

4.500,-

Korytko zbójeckie (dla 2 osób) (filet z suma panierowany, pierś z kurczaka z serem,
filet „Gospodyni”, filet panierowany, ser panierowany), przystawka paryska
(frytki, ryż na parze, sałatka warzywna mieszana)

Csülök „Pékné” módra (2 személyre) fűszeres kockaburgonyával

3.800,-

Nóżki wieprzowe à la Piekarzowa (dla 2 osób) z pikantnymi kostkami ziemniaczanymi

Fatányéros héjas burgonyával (tarja, hátszín, karaj, kolbász, szalonna)
Grill mieszany (karkówka, rostbef, pieczeń wieprzowa, kiełbasa, słonina)
z ziemniakami w mundurkach

Bodrogkeresztúr, Lebuj-kanyar

2.400,-

Cigánypecsenye hagymás törtburgonyával

1.950,-

Pieczeń po cygańsku, purée ziemniaczane z cebulką

Árgyélus szelet (mustáros flekken juhtúrós sztrapacska körettel)

2.200,-

Stek Árgyélus (stek z musztardą, kluski bryndzowe na przystawkę)

Saslik háziasan fűszeres kockaburgonyával, tejfölös csípős öntettel
(szűzpecsenye, füstölt kolbász, császárszalonna, füstölt tarja, hagyma)

2.250,-

Szaszłyki domowe z pikantnymi kostkami ziemniaczanymi, pikantna polewa z kwaśnej śmietany
(polędwica, wędzona kiełbasa, boczek cesarski, wędzona karkówka, cebulka)

Baconba göngyölt szűzérmék füstölt sajtmártással, burgonyakrokettel

2.100,-

Polędwiczka wieprzowa w roladzie z boczku wędzonego, sos z sera wędzonego, krokiety

Vaslapon sült szűzérmék hagymás libamáj kockákkal, petrezselymes burgonyával

2.300,-

Polędwiczka wieprzowa pieczona na płycie podana z wątróbką gęsią, duszoną cebulką
i ziemniakami z pietruszką

Hústorony burgonyakrokettel

2.650,-

Wieża mięso krokiety ziemniaczane i foie gras

Szűzérmék császár módra vegyes körettel
(császárszalonna, fokhagymamártás, füstölt sajt)

2.100,-

Polędwiczka wieprzowa po cesarsku z różnymi dodatkami
(boczek cesarski, sos czosnkowy, ser wędzony)

Mexicói szűzérmék fűszeres steak burgonyával (babos, kukoricás, csípős raguval)

2.100,-

Polędwiczka wieprzowa po meksykańsku, ćwiartki ziemniaczane (ostre ragu z fasolką i kukurydzą)

Székely borda káposztával töltve steak burgonyáva

1.950,-

Szekely kotlet kapusta faszerowana stek frytki

Falusi apró pecsenye steakburgonyával (csíkokra vágott szűzpecsenye,
gomba, hagyma, paradicsom, kolbász, csípős paprika)

2.100,-

Mała pieczeń wiejska z ćwiartkami ziemniaczanymi (polędwica wieprzowa w pasemkach,
grzyby, cebulka, pomidory, kiełbasa, ostra papryka)

Parasztos sertésborda hasábburgonyával
(füstölt szalonna, csülök, kolbász, reszelt füstölt sajt)
Żeberka wieprzowe po chłopsku, frytki
(wędzona słonina, nóżki wieprzowe, kiełbasa, tarty ser wędzony)

Bodrogkeresztúr, Lebuj-kanyar

2.100,-

Töltött borda gazdagon vegyes körettel (füstölt csülök, gomba, szalonna, füstölt sajt) 2.100,Bogato faszerowane żeberka wieprzowe z dodakami różnymi
(wędzone nóżki wieprzowe, grzyby, słonina, ser wędzony)

Csárdagazda kedvence, burgonyakrokett és párolt rizs körettel
(natúr karaj, libamáj, kapros-tejszínes mártás)

2.350,-

Ulubione danie karczmarza z krokietem i ryżem na parze
(z dodatkiem pieczeni z rusztu, wątróbki gęsiej, sosem śmietankowo-koperkowym)

Sertésborda „Jóasszony” módra vegyes körettel
(natúr karaj, gomba, sonka, szalonna, hagyma)

1.950,-

Żeberka wieprzowe à la Gospodyni z dodatkami różnymi
(naturalna pieczeń z rusztu, grzyby, szynka, słonina, cebulka)

Serpenyős füstölt csülök juhtúrós sztrapacskával

1.950,-

Makaron twarogiem smażonym wędzonej szynki

Betyár szelet galuskával (natúr karaj, zöldbab, főtt-füstölt tarja,
paprikás tejfölös mártásban)

1.850,-

Pieczeń zbójecka z galuszkami (naturalna pieczeń z rusztu, zielna fasolka,
wędzona karkówka gotowana, sos paprykowo-kwaśno-śmietankowy)

Libamájjal töltött borda párizsi körettel

2.350,-

Żeberka wieprzowe faszerowane wątróbką gęsią, przystawka paryska
(frytki, ryż na parze, sałatka warzywna mieszana)

Rántott sertésszelet párizsi körettel

1.600,-

Kotlet wieprzowy panierowany, przystawka paryska
(frytki, ryż na parze, sałatka warzywna mieszana)

Juhász sertésborda rántva vegyes körettel (sonka, gomba, juhtúró)
Żeberka wieprzowe panierowane po juhajsku z dodatkami różnymi (szynka, grzyby, bryndza)

Bodrogkeresztúr, Lebuj-kanyar

1.950,-

Szárnyasokból készült ételek / Danie z drobiu
Tulajdonos kedvence vegyes körettel (pulyka szelet, libamáj, sonka, sajt)

2.350,-

Ulubione właściciela z dodatkami różnymi (filet z indyka, wątróbka gęsia, szynka, ser)

Sajttal sonkával töltött pulykamell párizsi körettel

1.950,-

Pierś z indyka faszerowana szynką i serem, przystawka paryska
(frytki, ryż na parze, sałatka warzywna mieszana)

Töltött pulykamell „Fogadósné” módra vegyes körettel
(trappista sajt, tejföl, kapor, fokhagyma)

1.950,-

Pierś z indyka à la „żona właściciela gościńca” z dodatkami różnymi
(ser trapistów, kwaśna śmietana, koperek, czosnek)

Szezámmagos csirkemell füstölt sajttal töltve burgonya pürével,
vörösborban párolt körtével

1.950,-

Pierś z kurczaka z sezamem faszerowana wędzonym serem, purée ziemniaczane,
gruszki nasączone czerwonym winem

Fetasajttal,paradicsommal töltött csirkemell rizzsel

1.950,-

Ser feta, pomidor, pierś kurczaka nadziewana ryżem
Mézes narancsos gyömbéres csirkemell krokettel

1.950,-

Pierś z kurczaka w zaprawie miodowo-pomarańczowo-imbirowej, krokiety

Baconba göngyölt csirkemell fokhagymás, kapros, gombás, tejszínes raguval,
rizzsel

1.950,-

Pierś z kurczaka w roladzie z boczku
z ragu czosnokowo-koperkowo-grzybow-śmietankowym, ryż

Vajban sült csirkemell sajtmártással burgonyakrokettel

1.950,-

Pierś z kurczaka pieczona w maśle z sosem serowym, krokiety

Csirkemell őszibarack kalappal citromfű mártással burgonyakrokett
és pároltrizs körettel

1.950,-

Pierś z kurczaka przykryta plasterkiem brzoskwini, sos z melisy, krokiety i ryż na parze

Rántott csirkemell vegyes körettel

1.700,-

Pierś z kurczaka panierowana z dodatkami różnymi

Aszalt szilvával és sonkával töltött csirkemell burgonyapürével
Pierś z kurczaka nadziana suszonymi śliwkami i szynką, purée ziemniaczane

Bodrogkeresztúr, Lebuj-kanyar

1.950,-

Tejszínes kukoricás csirkecsíkok rizzsel

1.950,-

Kremowy kurczak z ryżem i kukurydzą

Csirkemell mandulás bundában roppanós saláta ágyon

2.250,-

Pierś z kurczaka w panierce migdałowej na chrupiącej sałatce

Rántott libamáj burgonya pürével

3.900,-

Wątróbka gęsia panierowana z purée ziemniaczanym

Baconba göngyölt libamáj burgonyapürével

3.950,-

Wątróbka gęsia w roladzie z boczku, purée z ziemniaków

Halászlevek / Zupy z ryb
Harcsa halászlé

1.600,-

Zupa z suma

Korhely harcsa halászlé

1.650,-

Zupa z suma zaprawiana (kwaśna śmietana, musztarda, sok cytrynowy i białe wino)

Ponty halászlé

1.300,-

Zupa z karpia

Korhely ponty halászlé

1.350,-

Zupa z karpia zaprawiana (kwaśna śmietana, musztarda, sok cytrynowy i białe wino)

Vegyes halászlé

1.500,-

Zupa z ryb różnych

Korhely vegyes halászlé

1.550,-

Zupa z ryb różnych zaprawiana (kwaśna śmietana, musztarda, sok cytrynowy i białe wino)

Halászlé halszelet nélkül

900,-

Wywar z ryb

Halételek / Dania z ryb
Harcsapaprikás túrós csuszával

2.300,-

Paprykarz z suma, makaron z twarogiem

Harcsa filé rántva, hasábburgonyával, tartármártással
Filet z suma panierowany, frytki, sos majonezowy

Bodrogkeresztúr, Lebuj-kanyar

1.900,-

Harcsa filé roston, hasábburgonyával, tartármártással (paprikás lisztben forgatva)

1.900,-

Filet z suma grillowany (otaczany w mące paprykowej), frytki, sos majonezowy

Fogas filé „Kárpáthy” módra, burgonyakrokettel
(tejszínes-kapros gombamártás, rákhússal)

2.300,-

Filet z sandacza à la Kárpáthy, krokiety (sos grzybowy ze śmietaną i koperkiem, mięso z raka)

Kétszemélyes ínyenc haltál petrezselymes burgonyával, tartármártással
(rántott ponty mandulás bundában, roston süllő citrommártással,
rántott harcsa, roston harcsa, süllő szezámmagos bundában)

4.500,-

Półmisek ryb dla 2 smakoszy, ziemniaki z pietruszką i sosem majonezowym
(kotlet z karpia w panierce migdałowej, filet z sandacza grillowany z sosem cytrynowym,
filet z suma panierowany, filet z suma grillowany, filet z sandacza w panierce sezamowej)

Roston süllő citrommártással burgonyakrokettel

2.100,-

Filet z sandacza grillowany, sos cytrynowy, krokiety

Fogas filé gombaraguval, petrezselymes burgonyával

1.950,-

Filet z sandacza, ragu z grzybów, ziemniaki z pietruszką

Fogas filé rántva, hasábburgonyával, tartármártással

1.900,-

Filet z sandacza panierowany, frytyki, sos majonezowy

Fogas filé roston, hasábburgonyával, tartármártással (paprikás lisztben forgatva)

1.900,-

Filet z sandacza (otaczanego w mące paprykowej) grillowany, frytki, sos majonezowy

Ponty szeletek rántva, hasábburgonyával, tartármártással

1.700,-

Filet z karpia panierowany, frytki, sos majonezowy

Ponty szeletek roston, hasábburgonyával, tartármártással
(paprikás lisztben forgatva)
Filet z karpia (otaczanego w mące paprykowej) grillowany, frytki, sos majonezowy
Süllő egészben sütve
Całe smażony okoń

1.700,70,-/dkg

Marhahúsból készült ételek / Dania z wołowiny
Hagymás rostélyos hasábburgonyával

2.200,-

Stek z cebulką, frytki

Budapest hátszín vegyes körettel (lecsós, gombás, libamájas, zöldborsós raguval)
Rostbef budapesztański z dodatkami różnymi
(ragu z lecza, grzybów, wątróbki gęsiej, zielonego groszku)

Bodrogkeresztúr, Lebuj-kanyar

2.550.-

Készételek / Dania gotowe
Birkapörkölt főtt burgonyával vagy tarhonyával

1.850,-

Gulasz z baraniny z ziemiakami gotowanymi lub zacierką makaronową

Marhapörkölt tarhonyával

1.850,-

Gulasz wołowy z zacierką makaronową

Pacalpörkölt főtt burgonyával

1.850,-

Gulasz z flaczków z gotowanymi ziemniakami

Vegetáriánus ételek / Dania wegetariańskie
Gombapaprikás galuskával

1.200,-

Paprykarz grzybowy z galuszkami

Gombafejek rántva, hasábburgonyával, tartármártással

1.300,-

Kapelusze z grzybów panierowane, frytki, sos majonezowy

Rántott sajt hasábburgonyával, tartármártással

1.600,-

Ser panierowany, frytki, sos majonezowy

Tésztafélék / Dania mączne
Juhtúrós sztrapacska

1.200,-

Strapaczka (kluski bryndzowe)

Túrós csusza

950,-

Makaron z twarogiem

Édességek / Słodycze
Őszibarackos túrókrémmel töltött palacsinta vanília öntettel

750,-

Naleśniki z kremem twarogowym o smaku brzoskiwiowym, polewa waniliowa

Meggyes-gesztenyés palacsinta csoki öntettel

750,-

Naleśniki z purée z kasztanów jadalnych i wiśni, polewa czekoladowa

Túrós palacsinta

600,-

Naleśniki z twarożkiem

Ízes palacsinta

400,-

Naleśniki z dżemem

Bodrogkeresztúr, Lebuj-kanyar

Kakaós palacsinta

400,-

Naleśniki z kakao
Almás palacsinta csoki öntettel
Naleśniki z jabłkiem, polewa czekoladowa
Gundel palacsinta
Naleśniki à la Gundel (podawane na płonąco)
Fagylalt kehely
Lody w gałkach
Gesztenyepüré
Purée z kasztanów jadalnych
Túró fánkok fahéjas mártásban
Twaróg pączki z cynamonem sosie
Somlói galuska
ciasto biszkopt

750,750,700,700,750,-

Savanyúságok / Pikle i sałatki
Dresszinges vegyes idénysaláta

750,-

Mieszna sałatka sezonowa w dressingu

Cézár saláta – Cézár salatka

1.150,-

Görög saláta

950,-

Paradicsomsaláta

500,-

Sałatka pomidorowa w wodzie słodko-octowej

Uborkasaláta

450,-

Ogórki w wodzie słodko-octowej

Káposztasaláta

400,-

Kapusta w wodzie słodko-octowej

Vegyes vágott

400,-

Sałatki domowe po węgiersku (ogórki, kapusta, cebulka, papryka w wodzie słodko-octowej)

Ecetes almapaprika

400,-

Papryka jabłkowa w wodzie słodko-octowej

Csemege uborka

400,-

Ogórki w wodzie słodko-octowej

Cékla

400,-

Sałatka z buraczków czerwonych

Őszibarackbefőtt

650,-

Kompot brzoskwiniowy

Bodrogkeresztúr, Lebuj-kanyar

Köretek / Dodatki
Hasábburgonya

300,-

Frytki

Héjas burgonya

300,-

Ziemniaki gotowane w mundurkach

Burgonya krokett

300,-

Krokiety

Párolt rizs

300,-

Ryż na parze

Galuska

300,-

Galuszki

Tarhonya

300,-

Zacierka makaronowa

Vegyes köret

300,-

Dodatki różne

Zöld köret

300,-

Dodatki warzywne

Hagymás törtburgonya

300,-

Purée ziemaniaczane z cebulką

Burgonyapüré

300,-

Purée ziemniaczane

Fűszeres kocka burgonya

300,-

Pikantne kostki ziemniaczane

Petrezselymes burgonya

300,-

Ziemniaki z masłem i pietruszką

Párizsi köret

300,-

Przystawka paryska (frytki, ryż na parze, sałatka warzywna mieszana)

Bodrogkeresztúr, Lebuj-kanyar

Mártások / Sosy
Kapor mártás

150,-

Sos koperkowy

Fokhagyma mártás

150,-

Sos czosnkowy

Citromfű mártás

150,-

Sos z melisy

Sajtmártás

150,-

Sos serowy

Tartármártás

150,-

Sos majonezowy

Ketchup

150,-

Keczup

Pirított szalonna kocka

150,-

Skwarki z boczku

Gyermek-adag levesek / Małe porcje
Harcsahalászlé

1.100,-

Zupa z suma

Korhely harcsahalászlé

1.150,-

Zupa z suma z śmietaną (kwaśna śmietana, musztarda, sok cytrynowy i białe wino)

Pontyhalászlé

850,-

Zupa z karpia

Korhely pontyhalászlé

900,-

Zupa z karpia w śmietaną (kwaśna śmietana, musztarda, sok cytrynowy i białe wino)

Halászlé halszelet nélkül

600,-

Wywar z ryb

Bodrogkeresztúr, Lebuj-kanyar

Bográcsgulyás

700,-

Bogracz

Babgulyás

700,-

Gulasz fasolkowy

Jókai bableves

700,-

Zupa fasolowa à la Jókai

Betyár leves

700,-

Zupa po zbójecku

Harcsa filé rántva vagy roston, hasábburgonyával, tartár mártással

1.350,-

Filet z suma, panierowany lub grillowany, frytki, sos majonezowy

Fogas filé rántva vagy roston, hasábburgonyával, tartár mártással

1.350,-

Filet z sandacza, panierowany lub grillowany, frytki, sos majonezowy

Ponty szelet rántva vagy roston, hasábburgonyával, tartár mártással

1.200,-

Filet z karpia, panierowany lub grillowany, frytki, sos majonezowy

Vaslapon sült szűzérmék, hagymás libamáj kockákkal, petrezs.burgonyával

1.550,-

Polędwiczka wieprzowa pieczone na płycie, wątróbka gęsia w kostkach, duszona cebulka,
ziemniaki posypane pietruszką

Parasztos sertésborda hasábburgonyával

1.400,-

Żeberka wieprzowe po chłopsku, frytki

Rántott sertésszelet, hasábburgonyával

1.100,-

Kotlet wieprzowy panierowany, frytki

Vajban sült csirkemell, sajtmártással és burgonyakrokettel

1.300,-

Pierś z kurczaka pieczona w maśle z sosem serowym i krokietem

Rántott libamáj, burgonyapürével

2.700,-

Wątróbka gęsia panierowana z purée ziemniaczanym

Rántott csirkemell, vegyes körettel

1.250,-

Pierś z kurczaka panierowana, dodatki różne

Csirkemell őszibarack kalappal, citromfű mártással,
párolt rizs-burg.krokettel
Pierś z kurczaka na plasterku brzoskwiniowym, sos z melisy, ryż na parze i krokiety

Bodrogkeresztúr, Lebuj-kanyar

1.300,-

Betyárszelet galuskával

1.150,-

Pieczeń zbójecka z galuszkami

Árgyélus szelet juhtúrós sztrapacskával

1.500,-

Filet Árgyélus z kluskami bryndzowymi i strapaczką

Juhtúrós sztrapacska

850,-

Strapaczka (kluski bryndzowe)

Túrós csusza

650,-

Makaron z twarogiem

Kedves vendégeinknek jó étvágyat kívánunk! / Szanownym gościom życzymy smacznego!

Ludas Gábor / Gábor Ludas
Üzletvezető / Kierownik restauracji

Handa Gábor / Gábor Handa
Szakács / Kucharz

Áraink forintban értendők, az áfát tartalmazzák! / Ceny w forintach węgierskich z podatkiem VAT
Kenyérszelet: 30,-Ft / 1 kromka chleba pszennego: 30,- FT
Ételkiszolgálás: 12.00 órától / Dania podajemy od godziny 12.00

Bodrogkeresztúr, Lebuj-kanyar

