“A szakács műve múlandó, minél jobb,
annál hamarabb elpusztítják!
De ő maga titkos hős, jobbára ismeretlen,
a konyha egyszerre szabadságának
és száműzetésének helye!”
/Eszterházy Pál/

Eloételek
Tatár beefsteak, kerti zöldségekkel, pirítóssal
Padlizsánkrém pitával, friss zöldségekkel
Bruschetta (5 db)

LEVESEK

Palócleves, marhahús, zöldbab, répa, burgonya
Joghurtos eperkrémleves, marcipános túrógombóccal
Újházi tyúkhúsleves, csigatésztával
Francia hagymaleves
Joghurtos málnaleves, pirított mandulával
Tárkonyos pulykaragu
Csülkös bableves
Halászlé
Húsleves májgombóccal
Fokhagyma krémleves , cipóban

Saláták

Joghurtos fittnes saláta
csirkemellcsíkokkal, jégsali,retek,főtt tojás,uborka,paradicsom
Tonhalsaláta
Tavaszi Texas saláta
reszelt alma, ananász, tartármártás, jégsaláta, sandeniel sonkacsík, kukorica, sajt
Görög saláta
paradicsom, uborka, saláta, lilahagyma, olívabogyó, olívaolaj, fetasajt
Cézár saláta saláta, parad., cézár öntet, csirkekocka, pirítós
Sopszka saláta paradicsom, uborka, saláta, juhtúró, fetasajt, olívaolaj, citrom
Pi-Pi saláta saláta, majonézes-kukorica, rántott csirkemell
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2390,1290,990,-

820,820,820,690,750,780,850,980,820,890,-

1350,1390,1390,1250,1290,1250,1290,-

Szárnyas Ételek
Csirke pörkölt, csirkecombból, galuskával
Pirított szezámmagos, mézes-mustáros csirkemell csíkok, jázmin rizzsel
Rántott csirkemell, pirított gombával, sajttal töltve, burgonyapürével
Rántott csirkemell, feta sajttal, friss bazsalikommal töltve, jázminrizzsel
Camamberttel aszalt szivával töltött pulykamell rántva, pürével
Jalapenoval és sajtkémmel töltött csirke,
rántva, steak burgonyával BBQ szósszall
Roston csirkemell sonkás-kukoricás sajtmártással, jázmin rizzsel
Görög csirke, csirkemell steak, görög salátával, tzatzikivel
Kentucky csirkemell csíkok, csípős chili mártással, steakburgonyával
Amerikai rántott csirkemell, trad. saláta, hasábburgonyával
Maya kedvence,
rostlapon sült pácolt csirkemell friss bazsalikommal takarva, grillezett zöldségekkel
Kaktusz Joe zsályás pulykamell rostlapon sütve,
fitness salátával, saláta, uborka, alma, sonka, tartár, reszelt sajt
Ram kedvence, fűszeres sörtésztában sült csirkemell csíkok,pürével
Fokhagymás sajtkrémmel töltött csirkemell párizsi bundában
kukoricás rizzsel
Karaván álom, brokkolis péppel töltött jércemell, jázminrizzsel
Megyeri töltött csirke rántva, baconnel,füstölt sajttal töltve,pürével
Görög gyros, csirkemellből
Lime-os chilis csirkecomb roston
fokhagymás-baconos spagettivel, parmezánnal
Mézes-chilis-currys bundás csirke falatok
jázminrizzsel, mediterrán zöldségekkel
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1550,1690,1750,1750,1890,1890,1850,1790,1750,1750,1790,1650,1450,1750,1750,1750,1690,1650,1790,-

Szárnyas Ételek
Mozzarellás csirke rizzsel,
roston csirkemell mozzarellával, paradicsommal takarva
„Dallas” csirkemell, vegyes primõr salátával,
füstölt: -sonkával, -sajttal töltve, roston sütve, pikáns mártással
Dusty fetasajtos roston-pulykamell, tzatziki salátával, hasábburgonyával
Sörtésztában sült csirkemellcsíkok, pürével
Csirkemell vagy pulykamell roston vagy rántva, pürével
Rántott csirkemáj, rizibizivel, tartárral
Szezámmagos csirkemell, joghurtos salátával
Csirkecomb filé rántva vagy sütve, pürével
Sokmagvas csirkecsíkok, pürével
Napóleon szelet csirkemell sonkával, gombával, baconnel töltve,
tócsniban sütve, vegyes körettel
Mandulás bundában sült csirkemell áfonya öntettel, pürével
Csirkemell, sajttal- sonkával-szalonnával töltve, vegyes körettel
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1650,1790,1750,1650,1650,1490,1790,1550,1690,1890,1790,1750,-

sertés ételek
Zsivány pecsenye, roston tarja, baconos hagymás főtt-sült burgonyával
Roston sült karaj, füstölt sajttal, kolbásszal, csemege uborkával töltve,
baconbe tekerve, főtt-sült burgonyával
Velőrózsa rántva, jázmin rizzsel, tartárral
Pirított csirkemájjal és füstölt sajttal töltött karajrántva, rizi bizivel
Sült malaccomb, párolt káposztával és hagymás tört burgonyával
Fûszeres kéregben sült szûzpecsenye, snidlinges sztrapacskával
Rántott borda, vegyes körettel
Csülök Pékné módra, gazdagon
Milánói borda
Cordon bleu, vegyes körettel, sajttal, sonkával töltött karaj
Mátrai borzaska, vegyes körettel,
tócsni tésztában sült borda, fokhagymás tejföllel
Böllérpecsenye, főtt sült burgonyával, fokhagymás pirított velõvel borított borda
Cigánypecsenye, kolozsvári szalonnával, tükörtojással, fôtt-sült burgonyával
Pirított baconel chedar sajtal töltött karaj, rántva, hasábbal
Houston rántott borda vegyes körettel,
sonkával, sajttal rakva, bolognai mártással takarva
Fűszeres mangalica steak, erdei gomba mártással, főtt sült burgonyával
Brassói aprópecsenye, sertéshúsból, főtt sült burgonyával
New Jersey BBQ tarja, parázsburgonyával
Kaliforniai álom
füstölt csülökkel, kaliforniai paprikával töltött sertés borda rántva,rizibizivel
Magyaros szűzérmék, hagymás tört burgonyával
Chili con carne, mexikói chilis bab
Dubarry szelet, parázsburgonyával
Óvári sertés szelet
roston karaj,sonkával,gombával,sajttal fedve,hasábburgonyával
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1750,1890,1850,1790,1790,1850,1750,1850,1850,1790,1790,1750,1850,1890,1850,2290,1650,1850,1790,1850,1390,1690,1650,-

Marha ételek
Salt Lake steak, steak burgonyával,
baconnal, camemberttel kemencében sütve
Hagymás rostélyos, hátszínbõl főtt sült burgonyával
Marhapörkölt
Monte Carlo hátszín pirított bacon, 2 db tükörtojás, parázsburgonyával
Pácolt hátszín roston baconos, póréhagymás,
erős pistás raguval steak burgonyával

3490,2190,1890,2390,2290,-

Halételek
Egészben sült pisztráng, petrezselymes burgonyával
Fogasfilé roston vagy rántva jázmin rizzsel
Harcsapaprikás juhtúrós, sztrapacskával
Roston vagy rántott tengeri halfilé, pürével
Harcsafilé párizsiasan, pürével
Lazac steak, kapormártással,párolt brokkoli és karfiollal

Vegetáriánus ételek

Fûszeres kéregben sült mozzarella, szezámmagos paradicsommal
Rántott sajt, vegyes körettel
Gombafejek rántva, vegyes körettel
Rántott camembert, áfonyával vegyes körettel
Rántott karfiol vagy brokkoli, vegyes körettel
Vegetáriánus tál, rizzsel (rántott:- sajt, - brokkoli, - gomba, - karfiol)
Kapros, juhtúróval töltött gombafejek, jázminrizzsel
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1950,2050,2150,1650,1690,2450,-

1550,1550,1390,1550,1390,1550,1550,-

több személyes tálak
Haltál 3 személyre:
fogasfilé Orly módra, rántott tengeri halfilé, egészben sült pisztráng,
roston sült fűszeres harcsafilé, petrezselymes burgonyával, rizzsel
Dallas tál 3 személyre:
libamájal töltött rántott gomba, hátszín,
juh túróval- kolb,- lila hagymával töltött karaj, lyoni hagyma,
pároltkáposztával, hagymás tört burgonyával
Texas tál 3 személyre:
Roston sült: -bélszín, -tarja, -csirkemell,-libamáj
debreceni kolbász, vegyes köret, roston zöldség, kakastaréj
Pi-Pi tál 2 személyre:
roston csirkemell baconnal és sajttal, roston pulykamell

ombás sajttal fedve, pirított csirkemáj, vegyes köret

5390,4990,-

5590,3850,-

Négyszemélyes családi tál
6490,Csirkegordon, cigánypecsenye, sokmagvas csirkecsíkok, 		
mátrai borzaska, fûszeres steakburgonyával, rizzsel
Vegetáriánus tál 2 személyre:
2990,rántott:- sajt,- brokkoli,- karfiol,- gomba,- cukkini, vegyes körettel
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A ház kedvencei
Libamájjal töltött gombafejek rántva, főtt-sült burgonyával
1890,Juhtúróval, kolbásszal, lilahagymával töltött karaj, rántva, rizzsel
1890,Oázis csirkemell roston, krokettel,
1890,barackkal, sajttal töltve, erdei gyümölcsraguval
Tócsniban sült csirkemell,
1790,kevertsalátával, fokhagymás tejföllel
Maci kedvence, krokettel,
1890,csirkemell sonkával, camamberttel töltve, roston sütve, sajtmártással takarva
Matador tál, főtt sült burgonyával, roston sült csirkemell
1850,és sertésszûz, paradicsommal töltve, sajttal borítva, kemencében sütve
Libamáj roston vagy rántva, erdei gyümölcsraguval, krokettel
2950,Aranyásók jutalma, vegyes körettel,
1890,rántva vagy roston csirkemell tejszínes- sonkás-gombás
raguval, spárgával, sajttal borítva, kemencében sütve
Raulka kedvence,
1750,füstölt sajttal, lilahagymával töltött csirkemell rántva, fôtt-sült burgonyával
Fajitas tál,
1750,tortilla fűszeres csirke csíkokkal, hagymával, kukoricával, 		
sajtal töltve, steak burgonyával, saláta ágyon
Pipis tortilla,
1750,tortilla, szezámmagos csirke falatkákkal, jégsalátával, lilahagymával, kukoricával,		
paradicsommal, sajttal töltve, majonézzel, hasábburgonyával
Gyrosos tortilla,
1750,tortilla gyros hússal, tzatzikivel, sajttal tölttve, pikáns, csípős,
fokhagymás öntettel, hasábburgonyával
Óriás bécsi, petrezselymes burgonyával
1950,Csodálatos mandarin kedvence
1790,csirkemell rántva, póréval, camemberttel töltve, áfonyás mandarin mártással

7

tészták

1.550,-/adag

Sztrapacska (juhtúrós)
Spagetti
- Milánói
- Bolognai
- Carbonara
- 4 sajtos csirkehúsos

HAMBURGEREK

			
menüben
Hot Burger
1250,- 1750,chilis sajttal töltött húspogácsa, jalapeno,
bacon, BBQ, saláta, hagyma, paradicsom
Burger Colorado
1250,- 1750,Húspogácsa, camambert, füstölt sajt, juhtúró,
mozzarella, paradicsom, lilahagyma, jégsali, öntetek
Buffalo burger
1350,- 1850,Sajttal töltött húspogácsa 25dkg, jégsaláta,
paradicsom, bacon, chedar sajt, mustáros borsmártás
Burger Texas módra
1190,- 1690,Húspogácsa, jégsaláta, kígyóuborka, vitaminsaláta, hagyma, öntetek
Rodeo Burger
1190,- 1690,Húspogácsa, jégsaláta, csemegeuborka, hagyma, paradicsom, öntetek
Csirke burger
1190,- 1690,(Párizsi csirkemell, jégsaláta, paradicsom, kígyóuborka, öntetek)
Extrák: Bacon: 200,- Sajt: 200,- Tükörtojás:150,- Lyoni hagyma: 150,Hamburgereink menüben az alábbiakat tartalmazzák:
(Burger, csónakburgonya, üdítô: dobozos üdítő 0,33 l)
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köretek
Hasábburgonya

520,-

Krokett

580,-

Tócsni

580,-

Fõtt-sült burgonya

520,-

Burgonyapüré

520,-

Petrezselymes burgonya

520,-

Párolt rizs

520,-

Rizibizi

520,-

Gombás rizs

520,-

Kukoricás rizs

520,-

Galuska

520,-

Hagymás tört burgonya

520,-

Majonézes kukorica

520,-

Majonézes burgonya

520,-

Steak burgonya

580,-

Grill zöldség

650,-

Parázsburgonya

580,-
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savanyúságok
Pepperoni paprika (csípõs)
Ecetes almapaprika
Csemege uborka
Kovászos uborka
Csalamádé
Paradicsom saláta
Káposzta saláta
Uborka saláta
Tejfölös uborka saláta
Cékla

BBQ
Kentucky
Tartármártás
Fokhagymás joghurtos öntet
Ezer sziget mártás
Tejföl
Vanília, eper öntet
USA öntet
Áfonya szósz
Tzatziki
Sajtmártás
Pizza szósz
Mustár, ketchup, majonéz

350,350,350,350,350,490,400,460,490,360,-

Öntetek
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270,270,250,270,270,250,200,300,270,300,300,200,200,-

desszertek

Csokoládés álompiskóta Texas módra

790,-

Sajttorta erdei mártással

750,-

Mákos nudli forró házi szilvalekvárral

690,-

Nutellás palacsinta vanília öntettel

720,-

Marlenka kakaós

550,-

Banános - nutellás palacsinta

680,-

Somlói galuska

690,-

Ízes palacsinta (3db)

550,-

Kakaós palacsinta (3 db)

550,-

Gundel palacsinta (2 db)

620,-

Somlóival töltött palacsinta (2 db)

680,-

Túrós palacsinta (2 db)

620,-

Túrós palacsinta (2 db) eperöntettel

650,-

Texas palacsinta vanília öntettel (fahéjas almával töltve 2db)

620,-

Nagyi palacsintája (ôszis-túrós 2 db)

650,-

Túró rudi palacsinta

680,-

Házi túrógombóc vaníliás tejföllel

820,-

Házi tejberizs

820,-

Házi gyümölcsrizs

820,-

Tiramisu

780,-

Gesztenyepüré

520,-
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kicsi (25 cm) 1150 Ft

Pizzák

közepes (30 cm) 1390 Ft

családi (50 cm) 3390 Ft

Western Pizza (paradicsomos alap, bacon, füstölt kolbász, paprikás szalámi, jalapeno, sajt)
Killer (par. alap, csirkehús, bacon, füstölt tarja, sonka, sajt)
Dallas (par. alap, szalámi, virsli, sonka, bacon, sajt)
JOCÓ KEDVENCE (tejfölös alap, sonka, téliszalámi, bacon,
vörös bab, kukorica, füstölt tarja, lilahagyma, füstölt sajt)
Milánói (milánói ragu, sajt)
Bolognai (bolognai ragu, sajt)
Florida (sajtkrém alap, sonka, csemege uborka, főtt tojás, sajt)
Chicago (par. alap, sonka, gomba, jalapeno, sajt)
Montana (tejf. alap, tarja, kukorica, lila hagyma, sajt)
Gringo (par. alap, pirított máj, bacon, lila hagyma,t ükör tojás, sajt)
Grincs (par. alap, fűszeres csirkehús, füst.tarja, pepperoni, mozzarella)
Al-a-din (tejfölös alap, házi sonka, kukorica, hagyma, füstölt tarja, bacon, sajt)
Ragazza (must. alap, füstölt tarja, bacon, lilahagyma, hegyeserős, füstölt sajt, sajt)
chef Pizza (must. tejf. alap, csirkemell, csemege uborka, gomba, sajt)
Giovanni (tejfölös alap, csirkemell, sonka, kukorica, sajt)
MIXTUS (par. alap, sonka, bacon, füstölt sajt, tükörtojás)
TUNA (par. alap, tonhal, lilahagyma, olivabogyó, sajt)
MAGYAROS (par. alap, lángolt kolbász, bacon, tv paprika, lilahagyma, Erõs Pista, sajt)
HÁZ KEDVENCE (par. alap, tarja, csirkemell, kukorica, sajt)
Czinczi (par. alap, sonka, papr.szalámi, hegyes erős, camembert, sajt)
Marello (tejfölös alap, rukkola, csirkehús, bacon, 4 féle sajt)
HAMBI (pikáns alap, hamburgerhús, friss zöldségekkel)
Jó, a rossz és a csúf (tejfölös alap, bolognai, bacon, Erõs Pista,
sonka, kukorica, gomba, pepperóni, füstölt sajt)
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kicsi (25 cm) 1150 Ft

Pizzák

közepes (30 cm) 1390 Ft

családi (50 cm) 3390 Ft

BISCAYNE (par. alap, sonka, csirkemell, kukorica, sajt, póréhagyma)
Colorado (par. alap, trappista-, füstölt-, juh-, márványsajt)
al Capone (par. alap, 4 feltét, sajt)
DEERHUNTER (bolognai alap, papr.szalámi, bacon, pepperóni, sajt)
Villám jack (par. alap, chilis bab, darált hús, kukorica, tejföl, csípõs paprika, sajt)
Texas (par. alap, fokhagymás csirkemell csíkok, lilahagyma, gomba, füstölt sajt)
sheriff (par. alap, sonka téliszalámi, bacon, zöldpaprika, fõtt tojás,sajt)
Vasparipa (par. alap, texasi ragu, bacon,Tabasco, pepperoni, sajt)
Aranyásók (vajalap, sonka, kukorica, pulykamell csíkok, gomba, sajt)
Tengerszem (tejfölös alap, fokhagyma,garnélarák,
tonhal, kagyló, capri bogyó, citromkarika, sajt)
Vendetta (tejfölös alap, sonka, csirkemell, camembert szeletek, sajt)
Rodeo (par. alap, paprikás szalámi, téliszalámi, mozzarella, parmezán sajt
Bud Spencer (paradicsom, darált hús, füstölt tarja, hagymás-bab, füstölt sajt)
Alaska (tejfölös alap, sajt, pulyka- és csirkemell csíkok, csirkemáj, gomba, tükörtojás)
Red river (tejfölös alap, házisonka, papr. szalámi, camambert, hegyes erős paprika, sajt)
ALLIUM (fokhagym. tejföl, sonka, bacon, póréhagyma, tarja, par.karika)
KIKI kedvence (par. alap, sonka, kukorica, bacon, paprikás szalámi, gomba, sajt)
KÉK HAWAII (par. alap, ananász, sonka, kukorica, sajt)
VIRGIN (par. alap, sonka, gomba, sajt)
Mississippi (par. alap, sonka, dupla sajt)
SHREK (par. alap, sonka, gomba, kukorica,sajt)
TURNER (par. alap, sonka, kukorica, sajt)
Mexikói (par. alap, chilibab, sonka, kukorica, sajt)
FETAKI (par. alap, sonkaró, feta sajt)
Margherita (par. alap, sajt, parad. karika)
SONKÁS-SAJTOS PIZZATEKERCS (fokhagymás mártással, 10db)
1250,-
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itallap
Szénsavas üdítők
Coca Cola 0,25 l
Coca Cola zero 0,25 l
Sprite 0,25 l
Gyömbér 0,25 l
Tonic 0,25 l
Fanta narancs 0,25 l
Rostos üdítők
Cappy 0,25 l
/Őszibarack, Narancs, Alma,
Ananász, Körte, Eper/
Nestea
Nestea 0,25 l
Őszibarack, citrom
ÁSVÁNYVÍZ
Natur Aqua 0,25
savas/mentes
ÜVEGES SÖRÖK
Dreher Classik 0,5l
Gösser 0,5 l
Heineken 0,5 l
Stella 0,5l
Staropramen 0,5l
Staropramen barna 0,5l
Soproni Max alk. mentes 0,5 l
Corona 0,35l
Edelweiss 0,5l
RÖVID ITALOK
Unicum
Jagermeister
Sierra Silver
Gordon’s Gin
Finlandia Vodka
Bacardi rum
Metaxa

Bailey’s
Johnnie Walker Red Label
Jack Daniels
Mákum likőr 30%
Max Mákum 50%

280,280,280,280,280,280,-

VERMUTOK
/1 dl/
Martini (Bianco, Dry)

330,-

PÁLINKÁK
Bolyhos Szilva
Bolyhos Kajszibarack
Bolyhos Körte
Bolyhos Cigánymeggy
Békési Manufaktúra Bodza
Békési Manufaktúra Birs
Békési Manufaktúra Szőlő
Magna málna pálinká

330,200,440,440,440,440,440,550,440,800,700,/4 cl/
600,700,600,600,600,700,500,-

650,700,800,890,1250,-

450,/4 cl/
900,900,900,900,890,890,890,1390,-

Pezsgők
Törley Charmant édes (üveg) 1800,Törley Gála száraz (üveg)
1800,Kölyök pezsgő
900,KÁVÉ
Espresso
Cappuccino
Cafe Latte
Tea Variációk

300,400,400,400,-

Limonádék:
/0,5l/
Texas limonádé
600,Gyümölcsös limonádék
690,/eper, zöldalma, passió gyümölcs/
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Koktélok
Blody Mary (vodka, citromlé, paradicsomlé, fűszerek)
Cosmopolinan (vodka, cointreau, limelé, áfonyajuice)
Long Island Ice Tea (vodka, tequila, gin, rum, triple sec, lime, cola)
Pina Colada (rum, kókuszszirup, tejszín, ananászlé)
Sex on the Beach (vodka, őszibarack likőr, narancslé, áfonyalé)
Cuba Libre (rum, lime, coca-cola)
Mojito (rum, menta, cukorszirup, szóda)
Tequila Sunrise (tequila, narancslé, granatina)
Vodka lime limo /0,3l/

1190,1200,1400,1190,1190,1190,1190,1190,690,-

Alkoholmentes Koktélok
Virgin Mai Tai (mandulaszirup, narancslé, ananászlé, limelé)
Ananas Colada (kókuszszirup, ananászlé, tejszín)
Virgin Mojito (menta, cukorszirup, szóda)
Virgin Mary (paradicsomlé, citromlé, fűszerek)
Safe Sex on the Beach (őszibaracklé, feketeribizli, narancslé)
Coconut (kókuszszirup, granatina, ananászlé, narancslé, tejszín)

890,890,890,790,790,890,-

További éttermenink:
La Guna Étterem & Mori Sushi
1215 Budapest, Bajcsy Zs. u. 47
Telefon: (1) 787-9522

La Guna Étterem
1215 Budapest, Árpád u. 1
Telefon: (1) 425-0426

La Guna Étterem
1193 Budapest, Fő u. 1
Telefon: (1) 282-9465
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La Guna Sushi bár
1193 Budapest, Üllői u. 250.
Telefon: (1) 280-0845

