
reggeli menük / breakfast menus
16.00 ÓrÁig / until 4 o’clock

Francia reggeli / French Breakfast  1 990 Ft
- édes péksütemény vagy croissant vajjal, lekvárral 
- friss narancslé (2dl) vagy házi málnaszörp (3dl) vagy limonádé (4dl) 
- kávé vagy tea
 - Sweet pastry or croissant with butter and jam 
 - fresh orange juice (2dl) or home made raspberry syrup (3dl) or lemonade (4dl), coffee or tea

Magyaros reggeli / Hungarian Style Breakfast  2 690 Ft
- magyaros rántotta, mini kenyér, friss saláta 
- friss narancslé (2dl) vagy házi málnaszörp (3dl) vagy limonádé (4dl) 
- kávé vagy tea
 - Hungarian Omlette, mini bread, fresh salad
 - fresh orange juice (2dl) or home made raspberry syrup (3dl) or lemonade (4dl), coffee or tea

Bécsi reggeli / Vieneese Breakfast  2 790 Ft
- bécsi virsli, mustár vagy torma, mini kenyér, friss saláta
- friss narancslé (2dl) vagy házi málnaszörp (3dl) vagy limonádé (4dl) 
- kávé vagy tea
 - Viennese sizzling sausage, mustard or horse radish, mini bread, fresh salad
 - fresh orange juice (2dl) or home made raspberry syrup (3dl) or lemonade (4dl), coffee or tea

Vega reggeli / Vegetarian Breakfast  2 990 Ft
- granola joghurt, kecskesajt, mini kenyér, friss saláta
- friss narancslé (2dl) vagy házi málnaszörp (3dl) vagy limonádé (4dl) 
- kávé vagy tea
 - Granola yoghurt, goat cheese, mini bread, fresh salad
 - fresh orange juice (2dl) or home made raspberry syrup (3dl) or lemonade (4dl), coffee or tea

Fürjtojás reggeli / Quail Egg Menu  3 990 Ft
- tükörtojás 9 fürjtojásból, érlelt sonka, újhagyma, mini kenyér, friss saláta 
- friss narancslé (2dl) vagy házi málnaszörp (3dl) vagy limonádé (4dl) 
- kávé vagy tea
 - Sunny side up from 9 quail eggy, aged ham, spring onion, mini bread, fresh salad
 - fresh orange juice (2dl) or home made raspberry syrup (3dl) or lemonade (4dl), coffee or tea

kert & piacz

 czakÓ Piacz bistro

Szervizdíj: 9% / Service charge: 9%

Étlapunkat úgy állítottuk össze, hogy a lehető legtöbb alapanyagot és a friss szezonális termékeket  
a Czakó Piacz őstermelőitől szerezzük be. Fogadjátok jó étvággyal!

We complied our menu in order to use the most ingredients fresh from the farmers of our market . 
It is good that you know, right? Enjoy your meal! 



tojÁsos ételek / egg Variations

Rozsos vagy fehér mini kenyérrel, friss salátával
With white or rye mini bread and fresh salad

16.00 ÓrÁig / until 4 o’clock

Rántotta 3 tojásból  990 Ft
 Scrambled Eggs from 3 eggs

Magyaros rántotta (hagyma, kolbász, hegyes-erős, bacon)  1 390 Ft
 Hungarian Style Scrambled Egg (onion, sausage, hot paprika, bacon)

Friss zöldséges rántotta (újhagyma, friss zöldség a Czakó Piaczról)  1 290 Ft
 Fresh Vegetable Scrambled Egg 
 (spring onion, fresh vegetables from the Czakó Piacz (Food market)

Sonkás-sajtos rántotta (sonka, sajt, petrezselyem)  1 290 Ft
 Ham and Cheese Scrambled Egg (ham, cheese, parsley)

Kecskesajtos rántotta (kecskesajt, újhagyma, kapribogyó)  1 490 Ft
 Goat Cheese Scrambled Egg (goat cheese, spring onion, capers)

Friss gombás rántotta (friss gomba a Czakó Piaczról)  1 490 Ft
 Mushroom Scrambled Egg  (fresh Mushroom from the Czakó Piacz (market)

Fürj tükörtojás (9 fürjtojásból)  1 990 Ft
 Quail Sunny Side up (from 9 quail eggs)

bundÁs kenyér / french toast

Bundás kenyér (fehér parasztkenyérből, tejföl, friss saláta)   1 190 Ft
 French Toast (White bread, sour cream, fresh salad)

Sajtos bundás kenyér (reszelt sajt, újhagyma, friss saláta)  1 190 Ft
 French Toast with Cheese (Grated cheese,spring onion, fresh salad)

Baconos bundás kenyér (pirított bacon, sajt, újhagyma, friss saláta)   1 390 Ft
 French Toast with Bacon (Fried bacon, cheese, spring onion, fresh salad)

Bundás kenyér csokoládéhabbal (chocholate mousse, sóskaramell)   1 690 Ft
 Chocolate Mousse French Toast (Chocolate mousse, salted caramel)

Szervizdíj: 9% / Service charge: 9%
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kenyerek / breads

Mini kenyér  (fehér vagy rozsos) / Mini Bread (white or rye)  130 Ft

Flute Rustical (fél/egész) / Flute Rustical (half/whole)  390 / 780 Ft

Kenyerek és péksütemények a Czakó Pék kínálatából / For Bread and pastries selection see Czakó Pék page

kenyerek mellé / goes well with bread

Kőrözött / Liptauer  1 190 Ft
Bistro májas / Bistro Liver Cream  1 190 Ft
 
Szalámikrém (Mátrai Bivalyrezervátum) / Buffalo Salami Cream  1 190 Ft
 
Fűszeres kecskesajtkrém / Goat Cheese cream with Herbs  1 190 Ft
 
Érlelt sonka  / Aged Ham  890 Ft
 
Olajbogyó  / Olives  890 Ft

Vaj / Butter  330 Ft
Lekvár / Jam     250 Ft

Virsli, kolbÁsz / sausages

Bécsi virsli, mustár vagy torma, mini kenyér      1 490 Ft
 Vieneese sizzling sausage, mustard, horse radish, mini bread

Bivaly debreceni, mustár vagy torma, mini kenyér      1 990 Ft
 Buffalo sausage, mustard, horseradish, mini bread

Vega 

Quiche kecskesajtos, újhagymás hidegen salátával tálalva   1 490 Ft
 Quiche with goat cheese and spring onion, with fresh salad

Sült camambert, salátával, barack paradicsom lekvárral    2 490 Ft
 Fried camambert with salad and tomato jam 

Házi zab Granola joghurttal, fahéjjal   1 190 Ft
 Home made rye granola with yogurt, cinamon 

Szervizdíj: 9% / Service charge: 9%
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