
piacz bistro

ételek food

előételek / starter

Borjúmáj pástétom nyári hagymákkal, barack chutney-val és pirítóssal  1 990 Ft
 Veal Liver paté with onions, apricot chutney and toast

Nyári saláták a piacról málna vinaigrette-el, lágy kecskesajttal, rozs ropogóssal  1 790 Ft
 Summer salad from the market with raspberry vinaigrette, soft goat cheese and rye crunchy

Hortobágyi húsos palacsinta     1 490 Ft
 Pancake with meat a’la Hortobágy

Szárnyas húsleves zöldségekkel és csigatésztával  1 490 Ft
 Poultry broth with vegetables and homemade pasta

főételek  /  main course

Vega lecsó (kenyérrel) / Vegetarian ratatouille (with bread)    1 790 Ft

Szalonnás lecsó (kenyérrel) / Ratatouille with bacon (with bread)    1 990 Ft

 választható plusz feltétek / Optional extra toppings
 -  2 db tojás / 2 eggs    450 Ft
 -  pirított kolbász / Fried sausage    550 Ft

Magyar tarka burger édesburgonyával    2 690 Ft
 Hungarian beef burger with sweet potato fries

Házi tagliatelle szezonális vadon termő gombákkal      2 490 Ft
 Homemade tagliatelle with seasonal mushroom selection

Pirított dödölle vízibivaly szalámival, termelői tejföllel    1 890 Ft
 Fried potato dumpling with water buffalo salami and sour cream

Csikós tokány vízibivalyból lecsós tarhonyával, ecetes salátával    3 990 Ft
 Water buffalo stew and egg barley with vegetables and salad

Édesvízi pisztráng mángoldos burgonyával     2 990 Ft
 Freshwater trout with potato and swiss chard
    egész csirkével     fél csirkével  
    whole chicken      half chicken
Tanyasi csirke nyári zöldségekkel, uborkás joghurttal    5 900 Ft 2 950 Ft
 Farm chicken with summer vegetables and cucumber with yoghurt

Rántott mangalicakaraj majonézes burgonyasalátával      3 290 Ft
 Breaded mangalica chop with potato and mayonnaise

Bavette steak ceruzababbal, padlizsánnal és borsmártással    4 990 Ft
 Bavette steak with green beans, aubergine and pepper sauce

desszert  /  dessert

Levendulás madártej    990 Ft
 Floating Island with lavender

12.00 ÓrÁtÓl from 12 o’clock

Szervizdíj: 10% / Service charge: 10%

Allergén összetevőkről kérj tájékoztatást a személyzettől!  / About allergenic ingredients ask the staff before ordering!
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