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S
kicsi

Kávék Coffee
Espresso
RISTRETTO
Dupla/ Double Espresso
Hosszúkávé vízzel vagy tejjel
Black Coffee with water or milk
Cappuccino
café Latte
Jeges Latte / Iced Latte
Ízesített Latte

*

1. évfolyam 1. szám

M
L
közepes nagy

350
350
590
420

-

450
490
590
610

690
720
790
850

820
890
950
990

Kávé különlegességeink minőségi szirupokkal (ízesítések balra lent)

Flavoured Latte

Coffee Specialities with Quality Syrups (see the flavours at the bottom)

*

Jeges ízesített latte

690

890

1040

Kávé különlegességeink minőségi szirupokkal, jéggel (ízek balra lent)

Flavoured Iced Latte

Coffee Specialities with Quality Syrups and ice (flavours at the bottom)

*

Frappé
690
Tejes kávé minőségi sziruppal és jéggel összeturmixolva (ízek lent)
400
500
500
590
600
650
650

790
-

-

-

-

üdítok soft Drinks

szénsavas üdítőital/ Sodas 0,5 L

350

Coca Cola, Coca Cola Light, Cherry Coke, Coca Cola Zero
Fanta Narancs, Sprite, Gyömbér, Tonic
Coke, Diet Coke, Cherry Coke, Coke Zero, Fanta Orange, Sprite,
Ginger Ale, Tonic Water

jeges tea/ Ice Tea

350

Nestea Citrom, Barack, Zöld tea (eper-aloe), Zöld tea (citrus)
Nestea Lemon, Peach, Green Tea (Strawberry-aloe), Green tea (Citrus)

ROSTOS ÜDÍTŐITAL/ Juices 0,33 l	

Cappy narancs, barack, alma, eper, multivitamin
Cappy Orange, Peach, Apple, Strawberry, Multivitamin

350

ÁSVÁNYVÍZ/ Mineral Water 0,5 l	

250

ízesített áSVÁNYVÍZ 0,5 l	

300

NaturAqua szénsavas és szénsavmentes
NaturAqua with and without gas
Emotion: Körte-citromfű, Szeder-lime

Flavoured Mineral Water

Emotion: Pearl-Lemongrass, Blackberry-Lime

tea

400

jeges tea/ Iced Tea

500

*
Minőségi sziruppal ízesített tej

500

FORRÓ CSOKI/ Hot Chocolate

500

DAMMANN Fekete teák (Almás, Reggeli, Kék Kert,
Karamellás), Zöld teák (Puskapor, Keleti, Jázmin),
Fehér tea (gyümölcsös), Gyümölcs tea (Samba),
Gyógynövény teák (Narancsvirágos, Pásztor)
MANUEL Gyümölcs teák (szamóca, alma, vad málna,
vérnarancs, őszibarack, csipkebogyós áfonya,
vad cseresznye) Roibos tea, Menta tea, Nyugtató tea,
GREENFIELD Fekete tea (Borbolya kert)
DAMMANN Black Teas (Pomme-D’amour, Breakfast,
Jardin Bleu, Caramel), Green Teas (Gunpowder, L’Oriental,
Jasmin), Fruit Tea (Samba), Herbal Teas (Orange Blossom,
Du Berger), MANUEL Fruit teas (Wild strawberry, Apple,
Wild raspberry, Blood orange, Peach, Rosehip and blueberry, Wild cherry), Roibos Tea, Mint Tea, Calming Herbal
Tea, GREENFIELD Black Tea (Barberry Garden)

Frissen készített teából, jéggel
From freshly brewed tea, with ice

SHAKE

Coffee mixed with milk, Quality Syrup and ice (flavours at the bottom)

Espresso MACCHIATO	
BÉCSI KÁVÉ / Wiener Coffee
marocchino
Americano
mocha
caramel MACCHIATO	
Híradó MACCHIATO	

italok Drinks

jéggel turmixolva (ízeket lásd lent)
Milk flavoured with Quality Syrups
mixed with ice (see the flavours at the bottom)
+ tejszínhab / + Whipped Cream

100

SMOOTHIE

500

Klasszikus, fehér, chilis, kókuszos,
mandulás, epres, mogyorós, banános,
mentás, narancsos-fahéjas
Classic, White, Chili, Coconut, Almond,
Strawberry, Hazelnut, Banana, Mint,
Cinnamon-Orange
tej nélküli turmix
Epres, erdeigyümölcsös

(fagyasztott gyümölcs, gyümölcslé)
Strawberry, Forest Fruit (frozen fruit, juice)
Mentás (mentalevél, bazsalikomlevél, citromlé, jég)
Mint (mint + basil + lemon juice + ice + sugar)

MANGO LASSI

500

TURMIX/ Fruit Milk Shake

500

tejes hideg mangós ital
a cold dairy mango drink

tejes gyümölcs turmix
Epres, erdeigyümölcsös, málnás, szedres,
meggyes, vörösáfonyás, fahéjas szilvás
Strawberry, Forest fruit, Raspberry, Blackberry,
Sour cherry, Cranberry, Cinammon plum

Jeges Limonádé / Iced Lemonade 400

Klasszikus, bodzás, vörösáfonyás, mentás,
levendulás, dinnyés, kiwis, maracujás
Classic, Elderflower, Cranberry, Lavender, Mint,
Watermelon, Kiwi, Passionfruit

Kérjük, rendeljen a pultnál. Please, order at the counter.

*ízesítések

flavours

Vanília, karamell, írkrém, amaretto, fehér csoki, mogyoró,
mézes chili, mentás csoki, mézeskalács
Vanilla, Caramel, Irish Cream, Amaretto, White Chocolate,
Hazelnut, Honey-Chili, Chocolate-Mint, Ginger Bread

édes extrák

sweet extras
+ tejszínhab / + Whipped Cream
+ fagyi / + Ice Cream
+ méz / + Honey

100
150
50
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Kérjük, rendeljen a pultnál. Please, order at the counter.

sós ételek savoury meals

édes ételek

QUESADILLA	

590

Tortilla sajttal töltve, grillezve, tejföllel tálalva
Extra szósz, feltét rendelhető (salsa, guacamole, jalapeno paprika)
Tortilla grilled with cheese served with sour cream
Order some extra toppings (salsa, guacamole, jalapenos)

bab burrito/ Bean Burrito

650

Tortilla sajttal és babpürével töltve, grillezve, tejföllel tálalva
Extra szósz, feltét rendelhető (salsa, guacamole, jalapeno paprika)
Tortilla grilled with cheese and bean puré served with sour cream
Order some extra toppings (salsa, guacamole, jalapenos)

reggeli burrito/ Breakfast Burrito

790

omlett/ Omelette

490

Tortilla 2 tojásos sajtos omlettel, sajttal és salsával töltve, grillezve
Extra szósz, feltét rendelhető (salsa, guacamole, jalapeno paprika)
Tortilla filled with a 2 egg omelette, cheese and salsa, grilled
Order some extra toppings (sour cream, guacamole, jalapenos)
2 tojásból, 2 kenyérrel és vajjal tálalva
+ 1 tojás / + 1 egg
From 2 eggs, with 2 slices of bread and butter

100

SZENDVICSEK/ Sandwiches

Sonkás / Ham

490

Szalámis / Salami

490

Avokádós / Guacamole

590

Pestós / Pesto

490

(magvas bagett, oliva olajjal megkenve, sonkával és bazsalikom levéllel)
(whole grain baguette with olive oil, ham and basil leaves)

(magvas bagett, oliva olajjal megkenve, szalámival, sajttal, rukkola levéllel)
(whole grain baguette with olive oil, salami and rocket leaves)
(magvas bagett vajjal megkenve, avokádó krémmel, koriander levéllel)
(whole grain baguette with butter, guacamole and coriander leaves)
(magvas bagett zöld pesto szósszal megkenve, mini mozarella golyóval,
bazsalikom levéllel, olivabogyóval)
(whole grain baguette with green pesto sauce, mini mozarella balls,
basil leaves, olives)

SALÁTÁK / Salads

690-től

Szezonális kínálat szerint
From seasonal vegetables

PÉKSÜTEMÉNYEK / Pastries

Natúr, vajas croissant
Classic croissant
Sokmagvas croissant
Croissant with seeds
Toszkán fűszeres paradicsomos hasé
Pastry with tomato and Tuscan spices
Fetás, spenótos hasé
Pastry with feta cheese and spinach

sweet food

PÉKSÜTEMÉNYEK / Pastries

Belga csokis croissant
Belgian chocolate croissant
Pekán diós fonat juharsziruppal
Pastry with pecans and maple syrup

350
390

HÁZI SÜTEMÉNYEK/Home-made Cakes

Helyben készült, friss, adalékanyagoktól
mentes süteményeink, tortáink mindennap megújuló, széles választékával várjuk
kedves vendégeinket. keddenként a gluténés laktóz érzékenyek is találhatnak
számukra megfelelő finomságot.
a hűtőpulton ill. az oldalsó fekete táblán
láthatja mai kínálatunkat.
rendelésre egész tortát is készítünk.
Néhány példa közkedvelt tortáinkból:

Duplacsokis gyümölcsös brownies
Répatorta
Sajttorta
Fahéjas tekercs
– illetve egyéb napi ajánlataink

350
390
490
390

Every day we offer different home-made
cakes without preservatives, freshly baked by
us. On tuesdays even those on a gluten- and
lactose free diet can enjoy a dessert.
you can see our daily offer in our counter
fridge and on the side blackboard.
you can pre-order a whole cake, too.
Our most popular cakes are:

Double Chocolate Fruit Brownies
Carrot Cake
Cheese Cake
Cinnamon Roll
– and other daily offers

350
390
490
390

300
350
350
350

édes extrák

sweet extras

+ tejszínhab / + Whipped Cream
+ fagyi / + Ice Cream
+ méz / + Honey
+ LEKVÁR / + Jam

100
150
50
150

Kérjük, rendeljen a pultnál. Please, order at the counter.
sós extrák

savoury extras

+ vaj / + Butter
+ kenyér / + Bread
+ sajt / + Cheese

100
50
190

+ tejföl / + Sour Cream 100
+ salsa
150
+ guacamole
290

+ jalapeno paprika
+ sonka / + Ham
+ TOJÁS / + Egg

150
100
100

