
TOAST  (am)
Summer focaccia – mozzarella, görög olivaolaj, tojás és valami zöld  2980
Lazac – krémes torma, füstölt lazac crudo, savanyított zöldek - caviárral +1980  3980
Gruyére – forró gruyére sandwich, cotto sonka, gremolata 3980
Avocado – sourdough, lime labneh, érett avocado, görög olívaolaj 4280

ALL DAY BREAKFAST
Tales of Lecsó – füstös kacsazsíron forgatott napcsípte paradicsomok, hagymák és paprikák 3980
Eggs rancheros – illatos chilis bab, tortilla ropogós, paradicsom salsa, buggyantott tojás, parmezán 3980
Shakshuka – izraeli serpenyős kömény-paprika ragu, olvadó feta, tojás 4280
Benedict feast – karamellizált kacsamáj brulée, szalmaburgonya, krémes tojás és hollandaise 5480

SOUP and SALAD (pm)
Kacsa consommé pödrött tésztával – benne főtt zöldségekkel, kacsahússal +1480 2480
Marietta nyári bablevese – egészben főtt füstölt csülök, roppanós heritage bab, hűsítő tejföl 2980
Szabadföldi fejessaláta, friss tárkony, édes-ecetes frissítő salátalé 2780
Freehand Caesar – romaine, parmezán krém és garlic toast románca – sült csirkével  +1980 3780
Burrata – heritage paradicsomok tánca, red cipollini, baby uborka és friss feta labneh 4980

FISH & STEAK (áraink 100 g-ra értendők)
Branzino – friss, egész, Olaszország 4280
Wagyu Flank 6+, Jack’s Creek Farm, Ausztrália 8980
Angus Rib Eye, dry-aged, Ausztria 7280
Wagyu Rib Eye 9+, Jack’s Creek Farm, Ausztrália 14 980

CHARCOAL GRILL (pm)
Vajtök katsu, kapor, kovászolt uborkás mayo  3480
Faszénben sült vajas burgonya, labneh, arab salsa 3980
Hamuban sült édes salotta, köményes görög joghurt dip 3480

PLATES (pm)
Déryné Schnitzel – 300 g malackaraj, sourdough panko panír – tárkonyos fejessalátával +2780 5280
Char siu tortellini – lassan sütött marhaszegy, vajas parmezánkrém 4980
Kacsapecsenye – 9h confit kacsacomb, sistergő jus, pezsgős-almás fehér káposzta 5780

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



brunch -  
   dedicated to our lovely journeys 
   in the south. Life is sweet, share 
   your love!

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


