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

LEVESEK / SOUPS
Vaddisznó gulyás
Goulash soup with boar meat
1790.Idény gyümölcs / zöldségleves
(érdeklődjön felszolgálónknál)
Seasonal Fruit / Vegetable soup
(ask our waiter)
1650.-

SNACKEK, ELŐÉTELEK /
STARTERS, SNACKS

FŐÉTELEK / MAIN COURSES
Csirkemell steak zelleres burgonyapürével
és grillzöldséggel
Chicken breast steak, mashed potatoes with
celery and grilled vegetables
3790.Borjúfilé, rózsaborsos parázsburgonyával
és tejszínes lime mártással
Veal fillet, baked potatoes with rose peppers
and creamy lime sauce
5790.Sütőben sült rétegelt padlizsán,
mozzarellával, fűszeres paradicsomszósszal
és parmezán forgácsokkal
Oven-baked layered eggplant with mozzarella,
spicy tomato sauce and parmesan chips
3750.-

Rántott fácánmell camembert sajttal,
		
baconnel és uborkasalátával
			
Breaded pheasant breast with camembert
Sajttal besütött korianderes nacho chips
cheese, bacon and cucumber salad
jalapeno paprikával és mártogatókkal
4890.(snidlinges tejföl, salsa, guacamole)
Oven-baked nachos with coriander,
Avokádókrémmel megkent tortilla lap
jalapeno pepper and dips (sour cream
zöldséges csirkemell csíkokkal betekerve,
with chives, salsa, guacamole)
jalapeno paprikával és cheddar sajttal
3190.Tortilla stuffed with guacamole, chicken
strips, vegetables, jalapeno and cheddar
Bundázott réparopogós BBQ szósszal és
cheese
snidlinges tejföllel
3950.Breaded carrot crisps with BBQ sauce and
sour cream with chives
BJC tojásos lecsó/kolbászos
1490.BJC ’Lecsó’ (steamed vegetables) with egg/
with sausage
Füstölt lazac snidlinges lágy sajtkrém3090.-/4150.mel, rukkolával és citrusos dresszinggel
Smoked salmon, soft cheese cream with
Lecsós burger édesburgonya hasábbal
chives, rucola and citrusy dressing
Lecsó-style Burger with sweet potato
3690.4290.Mediterrán antipasti válogatás
(a szortimentről érdeklődjön
felszolgálónknál)
Mediterranean antipasti selection
(ask our waiter)
4090.-

Tonhal tataki sült zöldségekkel és rukkolával
Tuna tataki with grilled vegetables and rucola
5650.Klasszikus Cézár-saláta/csirkével
Classic Caesar salad/with chicken
1990.-/2890.					

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
1590.-

A SZÁMLA VÉGÖSSZEGE 10% SZERVIZDÍJAT
TARTALMAZPLEASE NOTE THAT 10% SERVICE CHARGE WILL
AUTOMATICALLY BE APPLIED TO YOUR TOTAL BILL.

						
					

Vanília fagylalt szezonális gyümölcsökkel
és coulis-val
Vanilla ice cream with seasonal fruits and
coulis
1750.-

