menu

Uruguay URU
Black Angus

USDA Prime USA
Black Angus

Australia Black Angus
AUS

ajánlat • offer
Felsál ∙ Top round steak
60 napos nedvesen érlelt, sovány, száraz
60 days wet aged, lean, dry

Nyak ∙ Chuck
60 napos nedvesen érlelt, nagyon ízes
60 days wet aged, very tasty

Brasil hereford
BRA

7200 Ft

200 g
M: 10 / 5

7200 Ft

200 g
M: 10 / 7

7900 Ft

200 g
M: 10 / 5

7900 Ft

200 g
M: 10 / 0

7900 Ft

200 g
M: 10 / 0

8900 Ft

Tüskés pecsenye ∙ Chuck Flap
30 napos nedvesen érlelt nyakszirt, erős szerkezetű,
márványos, zsírral jól átszőtt, GYAKORLOTT húsevőknek!
30 days wet aged cliff of the chuck, thick structured,
fatty, for experienced meat lovers!

Rostélyos ∙ Ribeye
30 napos nedvesen érlelt borda gerinc felőli része,
zsíros, szaftos, intenzív ízű • 30 days wet aged saddle’s
part of the wale, fatty, juicy, zippy taste

Hátszín ∙ Sirloin
30 napos nedvesen érlelt, a bélszíntől kötöttebb rostozatú
30 days wet aged, more knitted texture than the tenderloin

Bélszín ∙ Filet Mignon
a leglustább, de ezért a legpuhább színhús
the most lazy, the most tender lean meat

WAGYU

200 g
M: 10 / 1

A világ legjobb genetikai adottságokkal rendelkező marhafajtája.
Művészien márványos a húsa. A zsírrétegek egyenletesen helyezkednek el az izom
rostok között, ezért porhanyós az állaga. Sütés után akár villával is el lehet vágni.
The breed of cattle with the best genetic traits in the world.
Its flesh is artistically marbled. The fat layers are evenly spaced between the muscle
fibers, therefore its texture is crumbly. After cooking, it can even be cut with a fork.

Japan, Kobe Kagoshima Bélszín ∙ Filet mignon

M: 10 / 8-9 18000 Ft

M: márványozottsági mutató • mottled indicator
Figyelem! A csontos húsok árai /100g értendőek! Pay attention! The prices of the bony meats are /100g!

/100 g

MészárSteak ízelítő ∙ The Butcher’s selection

4 x 100 g 22000 Ft

1. Brazília hereford bélszín • Brasil Hereford Filet Mignon
2. Uruguay fekete angus rostélyos • Uruguay Black Angus Ribeye
3. Ausztrál fekete angus felsál • Australia Black Angus Top round steak
4. USA USDA prime fekete angus tüskés pecsenye • USA USDAPrime Black Angus Chuck Flap

Köretek
Garnishes
grillezett római salátaszív,
fokhagyma, petrezselymes
vinaigrette • grilled Romaine
lettuce, garlic, parsley vinaigrette
vaslapon sült zöldségek,
vörös pesto • cast iron grilled
vegetables, red pesto

Mártások
sauces
7
10

7
8

házi sültburgonya
home made fried potatoes

1750 Ft

1750 Ft

1550 Ft

750 Ft

pecsenyelé • jus

4

BBQ borsmártás
BBQ pepper sauce

1

cheddar sajtmártás
Cheddar cheese sauce

1

7

4

10

6

9

12

1550 Ft

zöldborsos dijoni BBQ
green pepper Dijon BBQ

parmezánnal grillezett
burgonyapüré
Parmesan baked potato purée

7

1550 Ft

Jack Daniel’s-cola BBQ

provence-i • Provence

850 Ft
7

10

6
10

balzsamos fokhagymás csiperke
balsamic garlic mushrooms

Fűszervajak
Herb butters

4
7

4

extra

10

2

szarvasgomba • truffle

2000 Ft

BBQ bors • BBQ pepper

7

királyrák • king prawn

3000 Ft

szarvasgombás-parmezános
truffle-Parmesan

7

libamáj • goose liver

3000 Ft

LOUISIANA BURGER
érlelt black angus húspogácsa (200g), szaftos-omlós marhanyak,
uborka relish, cheddar, sült bacon, Louisiana majonéz,
coleslaw, házi sültburgonya

1

3

7

10 12

4

5900 Ft

aged black Angus beef burger (200g), juicy-tender beef chuck,
cucumber relish, Cheddar, bacon chips, Louisiana mayonnaise,
coleslaw, fried potato wedges

Vega burger
Beyond burger pogácsa, coleslaw,
fűszeres házi sült burgonya, házi BBQ szósz

1

3

7

10 V

4

5900 Ft

Beyond burger, coleslaw,
spicy fried potato wedges, home made BBQ sauce

A számla végösszegéhez 15% szervizdíjat számolunk fel. • Bills will include an additional 15% service charge.

