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Hideg-meleg előételek:
Tatár beefsteak(friss zöldségekkel, pirítóssal)
Padlizsánkrém(friss zöldségekkel, pirítóssal)
*Rántott sajtszeletek hasábburgonyával, tartármártással
*Camambert sajt dió bundában, forró áfonyás körtével, krokettel
*Rántott gombafejek, hasábburgonya, tartármártás
Vegetáriánus tál 2 személyre párizsi körettel:

2190.1090.1450.1550.1350.2890.-

(Rántott gomba, brokkoli párizsiasan, rántott karfiol)

Levesek:
Marhahúsleves gazdagon csigatésztával
Újháti tyúkhúsleves csészében
Tárkonyos pulykaragu leves
Nevada marharagu leves

950.650.750.950.-

(marhahus, zöldségek, mustáros tárkonyos habarással)

Tejszínes hagyma krémleves , sajtos toasttal
Eperkrém leves, vanília fagylalttal, tejszínhabbal, mandula szirmokkal
Csülkös bableves füstölt kolbásszal, bográcsban

650.650.950.-

Szárnyas ételek:
*Klasszikus jércemell, igény szerint (rántva vagy roston), sültburgonyával 1590.*Füstölt tarjával sajttal töltött csirkerolád, fokhagymás-tejfölös
héjas cikk burgonyával

1990.-

Paradicsomos, mozzarellás csirkemell grillezve bazsalikomos spagetti
tésztával, tejszínes fehér bormártással

1990.-

*Pikáns töltött csirkemell Orly módra, tejfölös cikkbugonyával
(csemege uborka, paprika, lilahagyma, sonka, sajt)

1850.-

Roston csirkemellsteak fahéjas, mézes almával hercegnő burgonyával

1890.-

*Sajttal sonkával töltött pulykamell friss salátával fűszeres burgonya koronggal,
ezersziget öntettel

1890.-

Mézes-fokhagymás jércecsíkok friss salátával tztatziki öntettel, csípősszósszal,
hasábbburgonyával
A *-gal jelölt ételeknél féladag rendelése esetén 70%-os árat számolunk fel!

1890.-

Sertés ételek:
*Sertéskaraj rántva, hasábburgonyával
*Magyaros sertésszűz, vegyes körettel
*Brassói aprópecsenye, forgatott burgonyával
Ropogós csülökszeletek Lyoni hagymával, steakburgonyával
Kalandorok álma omlettbe tálalva, vegyes körettel

1590.1990.1790.1890.-

(füstölt csülök, sertésszűz, hagyma, paradicsom, paprika, gomba, vörösbor, sajt)

1990.-

*Füstölt sonkával, lilahagymával sajttal töltött sertés, lepcsánka tésztában,
rizibizivel
1990.*Sertéskaraj baconnal, kapros juhtúróval töltve, bundázva, burgonyapürével 1990.*Cigánypecsenye Nevada módra(sertéskaraj roston, fokhagymás
pecsenyelével, házi sült szalonna, hasábbburgonya)
1750.-

Marhahúsból készült ételek:
*Vörösboros marhalábszár pörkölt kapros, juhtúrós sztrapacskával
Tüzes bélszíncsíkok, rösti burgonyával
Nevada steak házi sült burgonyával

1850.2950.-

(füstölt szalonna, hagyma, bacon gomba, fokhagymás pecsenyelé)

3150.3350.-

Bélszín steak a vendég igénye szerint elkészítve
Carson steak rösti burgonyával
(bélszínsteak, hagyma, tejszín kapor , koktél rák)

3150.-

Kemencés ételek:
Mustáros csirkcomb filé füstölt csülökkel, sajttal sütve, hagymás
szalonnás kockaburgonyával
Füstölt csülökszeletek baconos hagymával, tejföllel sütve párolt
lilakáposztával, hagymás törtburgonyával
Rodoszi jérce friss salátával, cikk burgonyával (roston jércemell steak,

1990.1990.-

1990.Füstölt sertéscsülök pirított gombával, gomolyával grillezve, steakburgonyával 1990.Csirkemell steak baconnal paradicsommal mozzarellával grillezve
burgonyavariációkkal
1990.Pulykamell steak baconos hagymával, kolbásszal, tejföllel és sajttal
grillezve, fűszers korong burgonyával
1990.Túróci sertéscsülök, hagymás szalonnás kocka burgonyával
(lilahagyma, fűszeres túró, sajttal sütve)
1990.paradicsommal oregánóval, fetával, sajttal grillezve)

A *-gal jelölt ételeknél féladag rendelése esetén 70%-os árat számolunk fel!

Konyafőnök ajánlata:
Nevada töltött húsos batyu, friss salátával , kapros dresszinggel
*Ropogós kacsacomb, párolt lilakáposztával, hagymás tört burgonyával
Fatányéros sültburgonyával, házi vegyes savanyúsággal

1990.1890.-

(roston csirkemell, cigánypecsenye Nevada módra, fűszeres sajt variációval töltött sertéskaraj,

2050.-

kakastaréj)

Grilltál: kacsacomb, füstölt csülök lyoni hagymával, füstölt-főtt tarjaszelet,
párolt lilakáposztával, héjas cikkburgonyával
2590.Konyhafőnök kedvence: Roston jércemell steak füstölt tarjával,
póréhagymával, tükörtojással, mozzarellával grillezve, párolt rizs,
vitamin salátával, tzatziki öntettel
2190.Nevada burger fűszeres cikkburgonyával (házi készítésű húspogárcsa,
1690.jégsaláta, paradicsom, uborka, lilahagyma, Nevada öntet, cheddar sajt)
Csibe burger hasábbburgonyával (házi készítésű csirkemell rántva, jégsaláta,
1490.paradicsom, lilahagyma, uborka, Nevada öntet, cheddar sajt)
Gyros tál sült burgonyával friss salátával kapros , dresszinggel
1450.Sajtos Gyros tál sült burgonyával friss salátával, kapros dresszinggel
1650.Csirke faitas:csirkemell, jégsaláta, paradicsom, lilahagyma, reszelt sajt,
salsa szósz, tortilla tésztába göngyölve, párolt rizs
2190.Marha faitas:bélszín, jégsaláta, paradicsom, lilahagyma, reszelt sajt,
salsa szósz, tortilla tésztába göngyölve, párolt rizs
3190.Bőségtál 4 személyre:Rántott sertésborda, pikáns töltött csirkemell,
rántott sajt, paradicsommal, lilahagymával és sajttal grillezett pulykamell
filé párizsi körettel
7300.Nevada tál 4 személyre:Kacsacomb, Lyoni csülök, cigánypecsenye,
rántott csirkecomb filé párolt rizs, cikkburgonya, párolt lilakáposzta
8300.-

Halból készült ételek:
Pisztráng egészben sütve, friss salátával petrezselymes rizs
*Rántott harcsafilé vajas burgonyapürével
Harcsapaprikás tejfölös galuskával
*Fogas filé roston, vajas párolt zöldségekkel
*Fogas filé Keszthelyi-módra petrezselymes burgonyával

70.-/dkg
1850.1850.1950.-

(roston sült fogas, ragu:paradicsom, paprika, tejszín petrezselyemzöld, citrom, gomba, fehérbor)
A *-gal jelölt ételeknél féladag rendelése esetén 70%-os árat számolunk fel!

2250.-

Tészta ételek:
*Pasta Carbonara
*Kapros, juhtúrós sztrapacska
*Csirkehúsos spagetti kaporral és bazsalikommal, füstölt és trappista sajttal
*Bolognai spagetti

1190.1190.1590.1350.-

Köretek:
Forgatott burgonya
Petrezselymes burgonya
Burgonyapüré
Hasábburgonya
Krokett
Fűszeres karikaburgonya
Párolt rizs
Galuska
Vegyes köret
Párolt zöldség
Röszti burgonya
Hercegnő burgonya
Steak burgonya
Párolt lilakáposzta

350.350.350.350.400.400.300.350.350.350.400.400.400.550.-

Saláták:
Uborkasaláta
400.Csemegeuborka
300.Kovászosuborka (szezonális)
300.Fokhagymás-tejfölös uborkasaláta
450.Paradicsomsaláta
450.Káposztasaláta
350.Vegyes friss saláta
550.Görög saláta
950.Cézár saláta
1350.Csirkés sajtos saláta:friss zöldségek, csirkemell, pirítós, fokhagymás öntet, sajt 1350.Nevada saláta: jég, saláta, paradicsomuborka, sárgarépa, lilahagyma,
kukorica, csirkemell, tartármártás, füstölt sajt
1350.Shef saláta: jég saláta, uborka, paradicsom, paprika, sárgarépa, főtt tojás,
füstölt-tarja, füstölt sajt, francia öntet
1350.-

Öntetek-Desszingek:
Tejföl
Kapros, fokhagymás tejföl
Tartármártás
Francia öntet
Tzatziki öntet
Ezersziget öntet
Pizza szósz
Csípős szósz

150.200.250.300.300.300.250.300.-

Desszertek:
Somlói galuska
Gesztenyepüré
Palacsinták ízlés szerint:kakaós, fahéjas, barackos, áfonyás nutellás,
porcukorral meghintve
Házi túrós palacsinta vanília öntettel
Nevada palacsinta(fahéjas almával töltött palacsinta vaníliasodóval
és vanília fagylalttal)
Shef palacsinta:somlóival töltött palacsinta, csokoládé, vanilia öntettel,
tejszínhabbal tálalva
Forró csoki láva, friss gyümölccsel tálalva

690.550.550.750.750.750.750.-

Itallap
Szénsavas üdítők:

(üveges 0.25 l)
Coca-cola, light, zero
Fanta narancs, citrom
Sprite
Kinley gyömbér, tonic, bitte lemon

260.260.260.260.-

Gyümölcslevek: (0.2 l)
Cappy őszibarack
Cappy narancs 100%
Cappy ananász 100%
Cappy paradicsom 100%

300.300.300.300.-

Cappy körte
Cappy eper
Cappy alma
Cappy multivitamin
Cappy feketeribizli
Cappy meggy
Szénsavmentes italok:(0.25 l)
Nestea citromos, barackos, zöld
Natuaqva szénsavas, szénsav mentes

300.300.300.300.300.300.300.210.-

Limonádék:
Klasszikus,
Ízesített:
Eper
Málna
Maraquja
Sárgadinnye
Zöld alma
Mangó
Lemon-lime
Áfonya
Energiaital:
Red bull

60.-/dl
350.-/3dl
550.-/5dl

500.-

Forró italok:
Kávé különlegességek:
Presszókávé
250.Hosszúkávé
280.Caffe Latte
400.Melange
450.Cappuccino
350.Kávétejszín
50.Tejszínhab
50.Forró tea: Fekete, ciromos, barackos, zöld, áfonya, erdei gyümölcsös, menta,
camilla,
trópusi gyümölcs, csipkebogyó, hársfa
normál 2 dl 250.nagy 5 dl 350.-

Forró csokoládék:
Klasszikus
Fehér csokis
Mogyorós

Üveges sörök:

Soproni(0.5 l)
Gösser(0.5 l)
Gösser citromos(0.5 l)
Gösser citromos alkoholmentes(0.5 l)
Heineken(0.5 l)

Csapolt sör:
Soproni

Borok:

Egri bikavér(száraz vörösbor)
Egri merlot (félédes vörösbor)
Egri muskotály (félédes fehérbor)
Egri olaszrizling (száraz fehérbor)
Egri rosé( félszáraz rosé)
Debrői hárslevelű(félédes fehérbor)
BB merlot (édes vörösbor)
BB muskotály cuveé (félédes fehérbor)
BB kékfrankos rosé(félédes rose bor)

Minőségi borok:

György-villa Pinot Noir Rose (száraz rose)
György -Villa Etyeki Chardonnay
(száraz fehérbor)
György-Villa Villányi Cabernet (száraz,vörösbor)
Tokaji aszu 3 puttonyos
Tokaji aszu 5 puttonyos
Nyakas Budai Chardonnay(száraz,fehérbor)

400.400.400.400.-

330.400.400.400.430.-

Pohár 230.- Korsó 350.-

250.-/dl
250.-/dl
250.-/dl
250.-/dl
250.-/dl
250.-/dl
250.-/dl
250.-/dl
250.-/dl

3500.-/ üveg
3500.-/üveg
3500.-/üveg
4500.-/üveg
5500.-/üveg
3500.-/üveg

Rövid italok:

2cl

4cl

Kalinka Vodka
Finlandia Vodka
Smirnoff vodka
Napoleon Chevalier
Metaxa
Szatmári Szilvapálinka
Zwack Unicum
Zwack Unikum Szilva
Zwack Unikum Next
Zwack Vilmos, Mézes Vilmos, Fűszeres Vilmos
Fütyülös Barack, mézes barack, szőlő, mézes feketecseresznye,
bodza, mézes szilva, mézes málna
ST Hubertus
St Hubertus 33
Koser szilva, mézes ágyas csipkebogyó
Hírös Kecskeméti almapálinka, szilvapálinka, barack,
meggy, mézes szőlő, mézes ágyas meggy, mézes ágyas áfonya
Zsindelyes, mézes meggy, fahéjas mézes alma, bodza, cseresznye,
birs, vilmos
Jonnie Walker Red Label
Jack Daniels
Jim Beam
Ballantines
Baileys Original
Gordons gin
Jagermeister
Captain Morgan
Baccardi
Garrone Cherry
Martini Bianco
Sierra Tequila

200.275.325.250.300.200.275.275.275.275.-

400.550.650.500.600.400.550.550.550.550.-

275.250.250.325.-

550.500.500.650.-

375.- 750.325.325.375.325.325.(6cl)
300.300.325.325.(1dl)
(1dl)
325.-

650.650.750.650.650.850.600.600.650.650.500.500.650.-

Törley édes, száraz pezsgő		1900.-/üveg

