REGGELIK 3 TOJÁSBÓL
BREAKFASTS
ארוחות בוקר
Omlett
Omelette from three eggs /
חביתה משלוש ביצים
Rántotta
Scrambled eggs from three eggs
ביצה מקושקשת משלוש ביצים
Tükörtojás
Eggs sunny-side up
עין-ביצת
Bundáskenyér
French toast
טוסט צרפתי
Hummus házi kenyérrel
Hummus with homemade bread
חומוס עם לחם ביתי
Melegszendvics
Toast sandwich
כריך טוסט
Extrák: Lazac, Parmezán
Extras: Salmon, Parmesan cheese
 גבינת פרמזן, סלמון:תוספות
Zöldségek, sajt, kenyér
Vegetables, cheese, bread
 לחם, גבינה,ירקות

1450 Ft

3290 Ft
Sajttál (sajtok, dió, lekvár, kenyér)
Cheese plate (cheese, walnut, jam, bread)
( לחם, ריבה, אגוזי מלך,צלחת גבינה )גבינה
2950 Ft
Falafel tál
Falafel plate
מגש פלאפל
1490 Ft
Mártogatós tál
Dipping plate
מגש מטבלים

1450 Ft

1450 Ft

1450 Ft

SALÁTÁK
SALAD
סלטים

1450 Ft

Caesar saláta (saláta mix, fokhagymás 2290 Ft
kenyér, eredeti ceasare öntet (szardellás
mártással), parmesan)
Caesar salad (lettuce mix, garlic bread,
original Caesar dressing (with anchovy sauce),
Parmesan cheese)

1290 Ft

+300 Ft

 רוטב קיסר מקורי, לחם שום,סלט קיסר )תערובת חסה

+200 Ft

REGGELI MENÜK
BREAKFAST MENUS
ארוחות בוקר
S12-es reggeli Sajtos Omlett, sült paradi- 2390 Ft
csom, saláta, kávé, narancslé
S12 breakfast: Cheese omelette, baked
tomatoes, salad, coﬀee, orange juice
, עגבניות אפויות, אומלט גבינה: ארוחת בוקרS12
 מיץ תפוזים, קפה,סלט
Melegszendvics: friss kevert saláta, kávé, 2090 Ft
narancslé
Toast sandwich, fresh mixed salad, coﬀee,
orange juice
 מיץ תפוזים, קפה, סלט מעורב טרי,כריך טוסט

LEVESEK
SOUP
מרקים
1250Ft
Babgulyás
Bean goulash soup
מרק גולאש שעועית
Napi leves ajánlat
Daily soup oﬀer 1250 Ft
הצעה יומית

tej
milk

sajt
cheese

glutén
gluten

szója
soya

tojás
egg

hal
fish

mustár szezám
mustard sesame

ELŐÉTELEK
APPETISERS
מתאבנים

chili
chili

dió földimogyoró
nuts
peanuts

( גבינת פרמזן,()עם רוטב אנשובי
Caesar saláta lazaccalal
Caesar salad with salmon
סלט קיסר עם סלמון
Tonhal saláta
Tuna salad
סלט טונה
Izraeli saláta
Israeli salad
סלט ישראלי
Sült vitamin saláta citrusos joghurt öntettel
(cékla, sütőtök, paradicsom)
Baked vitamin salad with citrus-yoghurt
dressing (beet, pumpkin, tomato)
,סלט ויטמינים אפוי עם רוטב הדרים ויוגורט)סלק
( עגבניות,דלעת

3250 Ft

2340 Ft

1980 Ft

1480 Ft

2840 Ft

2640 Ft

2940 Ft

2640 Ft

TÉSZTÁK
PASTA
פסטות
Linguini tonno (paradicsom mártás, tonhal, 2460 Ft
fokhagyma, petrezselyem, fenyőmag)
Linguini tonno (tomato sauce, tuna, garlic,
parsley, pine nuts)
( גבינה, תרד, שום,לינגוויני ספינצ’י )שמנת
Penne al arrabiata (paradicsom, chili)
Penne al Arrabiata (tomato, chili)
( צ’ילי,פנה אל ארביאטה )עגבניות
Linguini spinacchi (tejszín, fokhagyma,
spenót, sajt)
Linguini spinacchi (cream, garlic, spinach, cheese)
( גבינה, תרד, שום,לינגוויני ספינצ’י )שמנת
S12 Penne Alfredo (tejszín, fokhagyma,
hagyma, gomba, petrezselyem, sajt)
S12 Penne Alfredo (cream, garlic, onion,
mushroom, parsley, cheese
, פטריות, בצל, שום, פנה אלפרדו )שמנתS12
( גבינה,פטרוזיליה
+lazac / +salmon /  סלמון+

2460 Ft

2460 Ft

2460 Ft

+900 Ft

KEMENCÉS ÉTELEK

PIZZÁK
PIZZA
פיצות
Margherita (sajt, pizzaszósz)
Margherita (cheese, pizza sauce)
( רוטב פיצה,מרגריטה )גבינה
Tonhalas
Tuna pizza
פיצה טונה
Spenótos (tükörtojás, spenót)
Spinach pizza (eggs sunny-side up, spinach)
( תרד,פיצה תרד )ביצת עין
Lazacos (lazac, koktélparadicsom, schnidling)

Mérges II (Schnidling, sajtmártás,
fokhagyma, chili)
Spicy-hot II (chives, cheese sauce, garlic, chili)
( צ’ילי, שום, רוטב גבינה, )עיריתII חריף-חריף
S12 (sajtmártás, gomba, hagyma)
S12 Alfredo (cheese sauce, mushroom, onion)
( בצל, פטריות, אלפרדו )רוטב גבינהS12
4 sajtos
Four-cheese pizza
פיצה עם ארבע גבינות
Carlo P. (hagyma, bab, chili)
Piedone (onion, beans, chili)
( צ’ילי, שעועית,פיידונה )בצל

380 Ft

2640 Ft

2640 Ft

3240 Ft

Salmon pizza (salmon, cherry tomato, chives)
( עירית, עגבניות שרי,פיצה סלמון )סלמון
2740 Ft
Mérges (erőspaprika mix)
Spicy-hot (hot pepper mix)
(חריף )תערובת פלפל חריף-חריף

WOOD FIRED DISHES
מהתנור

Sólet főtt tojással
Cholent with boiled egg
חמין עם ביצה קשה
Shaksuka tojással
Shakshuka with egg
שקשוקה עם ביצה
Lazac roston fokhagymás spenótos
linguinievel
Grilled salmon and linguini with spinach and
garlic
 תרד ושום,סלמון בגריל עם לינגוויני
Pisztráng kemencében sütve sült téli
zöldségekkel
Trout from the oven with baked winter
vegetables
פורל מהתנור עם ירקות חורפיים אפויים

2850 Ft

2450 Ft

3640 Ft

3640 Ft

DESSZERT
DESSERT
קינוחים
1250 Ft
Házi Somlói galuska
Homemade Hungarian Somlói trifle
עוגת שומלוי הונגרית תוצרת בית
940 Ft/db
Süteményes pult
Cakes from the cake showcase
עוגות מחלון הראווה

KÁVÉ
COFFEE
קפה
Espresso / Espresso / אספרסו
Americano / Americano / אמריקנו
Cappuccino / Cappuccino / קפוצ’ינו
Caﬀe latte / Caﬀe latte / קפה הפוך

520 Ft
520 Ft
520 Ft
680 Ft

ÜDÍTŐK
SODA
משקאות קלים
Coca Cola termékek 0,2l
Coca Cola products 0.2 l
’ ל0.2 קולה-מוצרי קוקה
Ásványvíz szénsavas/szénsavmentes 0,2l
Mineral water carbonated / still 0.2 l
’ ל0,2 ללא גז/מים מינרלים מוגז
Frissen facsart narancslé
Fresh-squeezed orange juice
מיץ תפוזים טרי סחוט
S12 Limonádé 0,3l
S12 Lemonade 0.3 l
 ל0,3  לימונדהS12

460 Ft

360 Ft

400 Ft/dl

460 Ft/3dl
720 Ft/5dl

