
LEVESEK

Húsleves finom metélttel 550,-

Húsleves májgombóccal 600,-

Fokhagyma krémleves sajtos pirítóssal 600,-

Magyaros vargányaleves 600,-

Orjaleves 890,-

Tanyasi tyúkhúsleves gazdagon 750,-

Marcipános eperkrémleves vaníliafagylalttal (szezonális) 750,-

HÁZIAS ÉTELEINK

Babgulyás 1350,-

Brassói aprópecsenye 1550,-



Sertés szűz hordócskák baconba göngyölve, kolbászos lecsóba forgatott sült burgonyával 2100,-

Ropogós sertés csülök csont nélkül, szalonnás, hagymás karika burgonyával, párolt

káposztával
2750,-

Borjúsült vargánya paprikással, vajban pirított burgonya gombócokkal 3300,-

HALAK

Harcsapaprikás kapros-túrós galuskával 2350,-

Harcsafilé házi morzsába forgatva, friss salátával 2650,-

Bőrben sült lazacfilé illatos zöldfűszerekkel, serpenyős zöldségekkel, sült citrommal 3790,-

Roston sült fogasfilé mandulás brokkolival 3790,-

Haltál - Szezámmagos fogasfilé, zöldfűszeres harcsa roston, bőrben sült lazac, fokhagymás

garnélafarkak
3900,-



Cigánypecsenye 1590,-

Óriás borjú bécsi 3200,-

Sajttal, sonkával töltött csirkemell házi morzsában sütve 1600,-

Roston sült csirkemell cheddar sajtmártáson, vajas brokkolival 1600,-

Aszalt gyümölcsökkel töltött csirkemell 1600,-

Pácolt mustáros sertésflekken a ház szószaival 1750,-

Sertésborda "Juhász" módra (szalonnával, füstölt kolbásszal, hagymával, juhtúróval töltve, rántva) 1750,-

Füstölt parasztsonkával, sajttal töltött sertésborda 1750,-

Mediterrán csirkemell (bazsalikomos paradicsommal, mozzarellával sütve) 1790,-

Chilis-babos csirkemell csíkok tortilla köntösben 1850,-

Rakott betyár borda (füstölt tarjával, hagymával, fokhagymás tejföllel, sajttal besütve) 1950,-

Sertés szűz vargányás, erdei gombamártással 1950,-

Tüzes sertéstekercs (szalámi, füstölt tarja, jalapenó paprika, cheddar sajt) 1850,-

Rozéra sült mézes kacsamell narancsos pecsenyelével, aszalt szilvás lilakáposzta krémmel 2200,-

Tüzes, töltött csirkemell (pikáns libamájjal töltve) 2500,-

Fortuna grilltál (pácolt tarja, bélszín érme, illatos csirkemell, bazsalikomos, serpenyős zöldségekkel) 3850,-

Kacsatrió (ropogós comb, rózsaszínűre sütött mell, hízott libamáj) 3900,-

Libamáj parasztosan 4900,-

STEAKEK

Black Angus érlelt hátszín dijoni mustáros fűszervajjal, grillezett zöldségekkel 3950,-

Black Angus érlelt hátszín chilis babbal, rántott hagymakarikákkal 3950,-

Bélszín steak konyakos zöldbors mártással 4850,-



TÁLAK 2 SZEMÉLYRE

Családi tál 2 személyre (cigánypecsenye, cordon bleu, trappista sajt rántva, csirkemell rántva, párolt

rizs, sült burgonya, tartármártás)
3790,-

Fortuna kétszemélyes tál (mustáros sertésflekken, tüzes sertéstekercs, rakott betyárborda, aszalt

gyümölcsökkel töltött csirkemell, párolt rizs, sült burgonya)
4450,-

Bru-tál (sertéscsülök, ropogós kacsacomb, mustáros sertésflekken, tüzes sertéstekercs, hízott libamáj

rántva, szalonnás, hagymás karika burgonyával, chilis babbal)
6900,-

TÉSZTÁK

Bolognai spagetti 1600,-

Thai sült tészta ropogós zöldségekkel (csípős) 1450,-

Thai sült tészta csirkecomb csíkokkal 1950,-



Spagetti cukkinivel, napon szárított paradicsommal, pirított garnélarákkal 2750,-

VEGETÁRIÁNUS ÉTELEINK

Trappista sajt rántva tartármártással 1150,-

Cukkini Piccata Milanese (cukkini parmezános bundában, paradicsomos spagettivel) 1850,-

Roston sült házi készítésű sajt grillezett zöldségekkel 1850,-

SALÁTÁK

Káposztasaláta 450,-

Csemegeuborka 450,-

Tejfölös uborkasaláta 550,-

Hagymás paradicsomsaláta 550,-



SALÁTA TÁLAK

Fortuna saláta (friss saláta joghurtos öntettel vagy balzsamecetes öntettel) 950,-

Ropogós pankó morzsában sült csirkemell szalagok friss kevert salátával 1790,-

Görög saláta vaslapon sült kecskesajttal 1950,-

Cézár saláta fokhagymás pirítóssal 950,-

Cézár saláta csirkemell csíkokkal 1550,-

Cézár saláta garnélarákokkal 2250,-

KÖRETEK

Párolt rizs 400,-

Galuska 400,-

Hasábburgonya 450,-



Karika burgonya 500,-

Petrezselymes burgonya 450,-

Burgonyapüré 450,-

Krokett 450,-

Csónak burgonya 500,-

Fűszeres steak burgonya 450,-

Serpenyős zöldségek 900,-

DESSZERTEK

PALACSINTÁK

          Ízes 220,-

          Kakaós 220,-

          Mogyorókrémes 250,-

          Túrós 250,-

          Gundel palacsinta 750,-

Somlói galuska 700,-

Brownie vaníliafagylalttal 850,-

New York sajttorta epervelővel 750,-

Sült banán kókusztejes karamellmártáson, vaníliafagylalttal 750,-




