
 ÉTLAP / MENU

Vadételeink a klub tulajdonosainak pontos lövései 
által kerülnek terítékre.

BJC BISTRO Á LA CARTE: 18.00 ÓRÁTÓL / FROM 6 PM 

LEVESEK / SOUPS 

Vaddisznó gulyás
Wild Boar Goulash Soup
1950.-

A híres Csiccsi-féle húsleves
The famous meat soup a’la Csiccsi
1950.-
  
SNACKEK, ELŐÉTELEK /
STARTERS, SNACKS    
   
Sajttal besütött korianderes nacho chips 
jalapeno paprikával és mártogatókkal 
(snidlinges tejföl, salsa, guacamole)
Oven-baked nachos with coriander, 
jalapeno pepper and dips (sour cream 
with chives, salsa, guacamole)
3590.-

Bundázott réparopogós BBQ szósszal 
és snidlinges tejföllel
Breaded carrot crisps with BBQ sauce and 
sour cream with chives
1590.-

Krémválogatás friss zöldségekkel, 
pirítóssal: tepertőkrém, fetakrém, 
chipotle paprikakrém
Homemade dip selection with fresh 
vegetables and toast: greaves spread, 
feta cheese cream, chipotle pepper cream
3550.-

Sült kecskesajtos tésztabatyu 
fügelekvárral, rukkolával
Baked pasta with roast goat cheese, fig 
jam and ruccola
2590.-

Fűszeres hasábburgonya + cheddar szósz 
és bacon
Spicy french fries +with cheddar sauce and 
bacon
1550.-/2250.-

Rántott hagymakarikák remoulade 
mártással
Fried onion rings with 
remoulade sauce
1550.-

ÉTELRENDELÉS ESETÉN A SZÁMLA 
VÉGÖSSZEGE 12% SZERVIZDÍJAT TARTALMAZ.

FOOD ORDERS CONTAINS 12% SERVICE FEE
     

FŐÉTELEK / MAIN COURSES 

Sertésszűzérmék krémes gratin 
burgonyával, fügemártással
Pork tenderloins with creamy gratin 
potatoes and fig cream
4750.-

Rántott fácánmell camembert sajttal, 
baconnel és uborkasalátával
Breaded pheasant breast with camembert 
cheese, bacon and cucumber salad 
5290.-

Avokádókrémmel megkent tortilla lap 
zöldséges csirkemell csíkokkal betekerve, 
jalapeno paprikával és cheddar sajttal
Tortilla stuffed with guacamole, chicken 
strips, vegetables, jalapeno and cheddar 
cheese
4250.-

Cukkinis, vega quesadilla 
Veggie quesadilla with zucchini 
3950.-

BBQ Burger hasábburgonyával
BBQ Burger with French fries
4950.-

Fiumei Magyar garnélapörkölt galuskával
Rijeka Hungarian shrimp stew with 
dumplings
4450.- 

Borjú bécsi petrezselymes 
parázsburgonyával
Wiener Schnitzel, roasted potatoes with 
parsley
4950.-

Klasszikus Cézár-saláta + csirke
Classic Caesar salad + with chicken
2290.-/3190.-
     
DESSZERTEK / DESSERTS   
   
Blanka és Lili kedvenc csokoládé szufléja 
gyümölcsraguval és vanília fagylalttal
Blanka’s and Lili’s favourite chocolate soufflé 
with fruit ragout and vanilla ice cream
1790.-

Kaiser smarni baracklekvárral
Kaiserschmarrn with apricot jam
1790.-

A FÁCÁN FESZTIVÁL AKTUÁLIS AJÁNLATA:
Paprikás fácánragu zöldfűszeres galuskával
Pheasant stew with homemade Hungarian-style 
dumplings   3990.-


