
ELŐÉTELEK

Magyaros finomságok

(mangalica-szalámi, parasztsonka, körített túró, tepertőkrém,

padlizsánkrém, friss zöldségekkel)
2900 Ft

Libamájparfé birsalma lekvárral
3600 Ft

Múzeum ízelítő

(libamájparfé, fokhagymás vargányagomba, rózsaborsos bélszín carpaccio)
4400 Ft

Tatárjárás

Érlelt bélszínből, kapros-mézes lazacból és friss bazsalikomos paradicsomból
3400 Ft

Séf saláta

Tokajis vinegrettel kevert saláta, zöldségekkel, gyümölcsökkel és kecskesajttal
2300 Ft

Friss kevert saláta
1200 Ft

Sült libamáj-alma szendvics
2800 Ft

Mézben sült garnélák chilivel és fokhagyma chipsszel
2900 Ft

Grillezett kecske camembert, fehér balzsamos kevert salátával, lilahagyma lekvárral
2600 Ft

Fokhagymás vargányagomba roston sütve citrommal
2900 Ft

Helyben készített házi kenyér
400 Ft/kosár



HALAK

Paprikás vajban sült harcsa steak, túrós csuszával

4300 Ft

Lazacderék zöldségszalmával

4300 Ft

4500 Ft

Bőrén sült fogasfilé fenyőmagvas parajjal, rák mártással, finomfüves burgonyával

TRADICIONÁLIS ÉTELEINK

Libacomb, meleg káposztasalátával, almával hagymás törtburgonyával

4200 Ft

Fűszerkéregben sült báránygerinc, sültpaprika salátával

7400 Ft

Libamájszeletek friss lecsóval vagy karamellizált gyümölcsökkel

5900 Ft

3800 Ft

Borjúpaprikás tanyasi galuskával

Stroganoff bélszínérmék burgonyafánkkal

4700 Ft

Házias tyúkhúsleves gazdagon, cérnametélttel, zöldségekkel

Gulyásleves csipetkével, zöldpaprikával

Halászlé folyami halból, belsőséggel és gyufatésztával

LEVESEK

1400 Ft

1800 Ft

2100 Ft



3400 Ft

Tanyasi vasalt csirkemell, párolt salátával és vadrizses rizzsel
3500 Ft

Kacsamell zöldborsos eperrel és diósguba felfújttal

4400 Ft

Báránycsülök  zöldségágyon burgonyagombóccal
4300 Ft

Sertés szűzpecsenye polentával, zöldbabbal és paradicsommal
3800 Ft

Borjú-steak libamájjal, gombával, kapros-paprikás mártással és szélesmetélttel

5400 Ft

Bélszínjava Budapest módra, sonkás rizzsel és mogyoróburgonyával

5800 Ft

Rib-eye steak parázsburgonyával és paradicsomos rukkolával 

5900 Ft

FŐÉTELEK

Vegetáriánus trilógia
(töltött paradicsom, zöldséglecsó, rizsgolyó)



DESSZERTEK

Somlói galuska Múzeum módra

1300 Ft

Házi rétes fahéjhabbal és madártej sodóval

1400 Ft

Csokoládáfelfújt piros bogyós gyümölcsökkel

1700 Ft

Borsos selyemfűmézben sült gyümölcsök, citrus és vaniliafagylalttal

1800 Ft

Desszert trió

Somlói galuska, házi rétes, joghurtos túró mousse

1900 Ft

Az allergénekre vonatkozó információt közvetlenül a személyzettől szerezheti be.

A keresztszennyeződés lehetősége nem kizárható.

+ 12 % felszolgálási díjat számítunk fel.
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