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Śniadania

Śniadanie Benedyktynów z Pannonhalma 10
Jajko po benedyktyńsku – jajko w koszulce z chrupiącym 
boczkiem, podawane z grzanką i sałatą lodową. 

Śniadanie Balatońskie 10
Jajko sadzone z łososiem wędzonym i rukolą. 

Śniadanie Zbieracza Winogron 10
Jajecznica „chłopska” po węgiersku – jajecznica smażona  
na wędzonej słoninie z dodatkiem ostrej węgierskiej kiełbasy  
i cebuli, podawana z pieczywem.  

Śniadanie Węgierskie a’la Empire 10
Smażone tosty francuskie z chałki, podawane z winogronami  
i jabłkiem.

Śniadanie Cesarzowej 10
Naleśniki z konfiturą morelową zawijane w rulon.  

Śniadanie Winiarza 10
Gorący omlet smażony z kawałkami warzyw. 

Lunch

Zestawy lunchowe przygotowywane są codziennie ze świeżych składników, zaś 
ich kompozycja zawsze jest ciekawa i zróżnicowana. 

Przekonaj się co dzisiaj przygotowali dla Ciebie nasi szefowie kuchni

Zestaw lunchowy 19
Zupa, danie główne. Informacje o aktualnym zestawie 
znajdziecie Państwo u kelnera oraz na czarnych tablicach  
w lokalu. Lunch serwowany jest: pon. - pt. w godz. 12.00 - 17.00.

Ślizgacze

Ślizgacze to nasz autorski pomysł na nietypowe przystawki do wina. Samo 
słowo pochodzi od węgierskiego „borkorcsolya”, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy „wino” i „łyżwa”. 

To tradycyjnie przekąska, mająca zapewnić „lepszy poślizg” winu. Nasze pomysły są nowoczesnymi 
wersjami tych przystawek, tworzonymi na bazie zasad foodpairingu, z nutą kuchni Madziarfusion.

Diabeł 9
Płonący mus z dyni z espresso i chili podawany z płatkami 
migdałów i chipsami z boczku.

Tokaj 9
Terina z wątróbki z galaretką żurawinową, salami, pikantną 
kiełbasą węgierską i papryką pepperoni.

Olasz (Italia) 9
Zmieszane w miseczce suszone pomidory, oliwki, tymianek 
zalane oliwą. Podawane z dodatkiem pieczywa i oliwek.

Francia 9
Zestaw serów: gorgonzola, ser bursztyn, cheddar, gomolya. 
Podawana z dodatkiem żurawiny z tymiankiem.

Borfesztival 9
Chipsy z batatów i boczku z sosem paprykowym i pesto 
pietruszkowym.

Árpád 12
Tatar wołowy podawany z cebulą i marynowanymi grzybkami 
(żółtko na życzenie).

Langosze

Langosz to węgierski placek smażony na głębokim oleju. Skład ciasta jest 
różny, zależnie od regionu i tradycji, podobnie jak nasz oparty jest na własnej, 

sekretnej recepturze nadającej mu doskonałą chrupkość i smak.

Sima 11
Czosnek oraz podane w miseczkach: starty ser żółty i kwaśna 
śmietana.

Pörkölt 15
Węgierski gulasz wieprzowy, czosnek, kwaśna śmietana. 

Erős 15
Ser, czosnek, ostre węgierskie salami, pikantny węgierski  
mus z chilli, kwaśna śmietana, liście szpinaku. 

Szalonna 15
Bekon, czosnek, gorgonzola, szpinak, ser żółty, kwaśna 
śmietana. 

Gomba Gomba 15
Gorgonzola, czosnek, liście szpinaku, pomidor, czerwona 
cebula, pieczarki, ser. 

Képzelet  15
Czosnek oraz 4 wybrane składniki: boczek, kiełbasa węgierska 
ostra lub łagodna, salami ostre lub łagodne, pikantny mus 
paprykowy, śmietana, ser rokpol, ser wędzony, szpinak, cebula 
czerwona, pomidor, papryka, cukinia, pieczarki, rukola, ser 
typu greckiego.

Spenót 15
Blanszowany szpinak, ser typu greckiego, czosnek, sos 
rokpolowy.

Lesco 15
Lecso, czosnek, śmietana.

Kolbaszos 15
Lesco z dodatkiem pikantnej węgierskiej kiełbasy, czosnek, 
śmietana.

Desery

Málna 10
Sorbet malinowy z bazylią.

Házi palacsinta 10
Klasyczny domowy naleśnik z serem i śmietaną.

Gesztenyepüré 15
Puree z kasztanów z rumem i bitą śmietaną.

Gundel palacsinta 24
Płonący naleśnik a’la Gundel z nadzieniem orzechowym  
i czekoladą.

Napoje

Herbata (różne smaki) 9
Herbata Mrożona 12
Kawa:
 Espresso 7
 Americano 8
 Espresso Doppio 9
 Cappucino 9
 Latte 10
 Ice Coffee 12
 Irish Coffee 18

Woda mineralna       0,33L/5 1L/11
Coca-Cola/Fanta/Sprite 0,33L/7
Sok 0,3L/8
Świeżo wyciskany sok z pomarańczy/grejpfruta 0,25L/8 0,4L/15

Lemoniady

Klasyczna Sok z cytryny, woda gazowana, syrop cukrowy, lód 12
Granat Sok z granatu, sok z cytryny, imbir, lód 14
Miód & Bazylia Sok z limonki, woda, miód, bazylia, lód 14
Gruszka & Rozmaryn Sok z limonki, syrop cukrowy, gruszka, rozmaryn, lód 14
Cynamon & Mięta Sok z limonki, cynamon, mięta, jabłko, lód 14
Szpinak & Granat Sok z cytryny i limonki, granat, szpinak, syrop cukrowy, lód 14

Piwo

Piwo PERUN 12/14
Piwo koncernowe 10

Drinki

Mojito/Mojito Sezonowe 19
Rum, liście mięty, limonka, cukier trzcinowy, woda gazowana.

Caipiroska 19
Wódka, sok z limonki, limonka, cukier trzcinowy.

Cosmopolitan 19
Wódka, cointreau, sok z limonki, syrop żurawiny.

Margarita 19
Tequila, triple sec, sok z cytryny.

Long Island Ice Tea 22
Gin, tequila, rum, wódka, triple sec, cola.

Kamikaze 19
Wódka, sok z cytryny, blue curacao.

B-52 19
Cahlua, baileys, cointreau.

Węgierski Pies 19
Wódka, Tabasco, sok malinowy.

Tequila Sunrise 19
Tequila, sok pomarańczowy, grenadina.

Masz ochotę na coś spoza karty? Nie ma problemu! Zapytaj barmana!
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Ogórki

Ogórki 12
 Gorzki: gorzka żołądkowa, sok jabłkowy, ogórek, mięta.

 Kwaśny: wódka, sprite, limonka, ogórek, mięta.

 Musujący: wódka, woda gazowana, syrop cukrowy, limonka, ogórek.

 Słodki: żubrówka, gorzka żołądkowa, sok jabłkowy, ogórek, mięta,   
 cynamon, imbir, goździki, limonka.

Cobblery

Fröcs 9
Wino białe lub czerwone z wodą gazowaną.

Buck’s Fizz 12
Wino musujące, świeży sok z pomarańczy.

Fresh Fizz 12
Wino musujące, mięta, skórka pomarańczy, skórka limonki, 
lód.

Fizz Cointreau 12
Wino musujące, cointreau, skórka pomarańczy.

La’Bor Fizz  dwa za 20
 La 12
 Wino musujące, truskawki, pomarańcze, sok z cytryny, syrop cukrowy.

 Bor 12
 Wino czerwone, truskawki, pomarańcze, syrop cukrowy, sok z cytryny.

Alkohole

Palinki /40ml
 Vilmos, palinka gruszkowa 14
 Futyulos Barack, palinka morelowa 14
 Futyulos Mezes Barack, palinka słodka morelowa 14
 Futyulos Mezes Malna, palinka malinowa 14
 Futyulos Mezes Szilva, palinka śliwkowo – miodowa 14
Likier /40ml
 Unicum likier ziołowy 14
 Unicum likier ziołowy – z dodatkiem śliwki 14
 Unicum likier ziołowy – z dodatkiem cytrusów 14
Śliwowica Zwack Kosher 15
Budafok Brandy 13
Wódka rzemieślnicza Dwór Sieraków (40ml):
 Superior 11
 Czarny Bez 12
 Wódka z Beczki 13
Wódka:
 Wyborowa   shot/6  0,5L/65 0,7L/90
 Finlandia   shot/9  0,5L/99 0,7L/135
Whiskey /40ml
 Whyte & Mckey 12
 Ballantines 12
Rum
 DICTADOR Rum 12 Y.O. 19

Klasyczne dania kuchni węgierskiej
znajdziecie w karcie 

Oceń i zrecenzuj nas na

MENU
MENU


