
TOAST  (am)
Kovászos lángos, tejföl, tekeresvölgyi Matuzsálem 3480
Avocado, sourdough, lime labneh, görög olívaolaj 4280
Morning focaccia – édes paradicsomok, mozzarella, lágy tojás – sobrassadaval +1980  3280
Croissant toast, szájban olvadozó cheddar, serrano, tökéletes tojás 4280

ALL DAY BREAKFAST
Eggs rancheros – illatos chilis bab, tortilla ropogós, paradicsom salsa, buggyantott tojás, parmezán 3980
Shakshuka – izraeli serpenyős kömény-paprika ragu, olvadó feta, tojás 4780
Wagyu gyros, san marzano, jalapeno tzatziki 7280
Benedict feast – karamellizált kacsamáj brulée, szalmaburgonya, krémes tojás és hollandaise 6280

SOUP and SALAD (pm)
Marietta bablevese – egészben főtt füstölt csülök, roppanós heritage bab, hűsítő tejföl 3780
Ultimate hagymaleves – édesre karamellizált hagymák, sourdough, gruyère 4280
Burrata – észbontó jeruzsálemi kenyérsaláta, fenyőmag, sumac-labneh 5480
Freehand caesar – romaine, parmezán krém és garlic toast románca – sült csirkével  +1980 3980

SHARES
Baby rakott krumpli – kakukkfüves tejfel, reszelt citrushéj 3980
Forró fetában és parmezánban felolvadó spenót levelek 4280
Faszénben sült édesburgonya, jalapeno crème fraȋche, pico de gallo  3980
Truffle goat cheese smashed potatoes  5780

ASADO CHAR GRILL
Sea bream – friss, egész, Olaszország 2180 / 50 g
Alpesi New York / Rib Eye, dry-aged, Ausztria 3780 / 50 g
Wagyu Flank 6+, Jack’s Creek farm, Ausztrália 4780 / 50 g
Wagyu Rib Eye 9+, Jack’s Creek farm, Ausztrália 7480 / 50 g

DENIMS (pm)
Déryné Schnitzel – 300 g malackaraj, sourdough panko panír – tárkonyos fejessalátával +2780 5480
Ropogós oxtail tortellini – fűszeres ragu, arab joghurt, vajas parmezánkrém 5280
Kacsapecsenye – 9h confit kacsacomb, sistergő jus, pezsgős-almás fehér káposzta 6280

Számlád 15% szervizdíjat tartalmaz, ezzel 
egész csapatunkat támogatod. Share, enjoy and kiss a lot!



brunch -  
   shared dining, őrült déli 
   kalandozásaink emlékére. 
   Az élet édes, kiss a lot!

barátaink -  
 Fekete Farm biogazdaság
 Kereki Farm, Kerekegyháza
 Alberto Callejas
 Terra Pannónia, Pásztó
 The Fishmonger, Budaörs
 Séf kertje, Pilis
 Bandi a kacsás, Békés
 Száraz András, Galgahévíz


