TOAST (am)
Avocado – sourdough, lime labneh, érett avocado, görög olívaolaj
Gruyére – forró gruyére sandwich, cotto sonka, gremolata
Summer focaccia – san marzano, olivaolaj, mozzarella, tojás és valami zöld
Bundáskenyér – olvadozó raclette sajtban fürdőző dekadens french toast

4280
3980
2980
3480

ALL DAY BREAKFAST
Tales of Lecsó – füstös kacsazsíron forgatott napcsípte paradicsomok, hagymák és paprikák
Eggs rancheros – illatos chilis bab, tortilla ropogós, paradicsom salsa, buggyantott tojás, parmezán
Shakshuka – izraeli serpenyős kömény-paprika ragu, olvadó feta, tojás – Tel Aviv piac, 2019
Benedict feast – karamellizált kacsamáj brulée, szalmaburgonya, krémes tojás és hollandaise
SOUP and SALAD (pm)
Marietta nyári bablevese – egészben főtt füstölt csülök, roppanós-krémes heritage bab, hideg tejföl
Kacsanyak leves, benne főtt zöldségek, pödrött tészta, mitsuba, bouquet garni
Burrata – heritage paradicsomok tánca, red cipollini, baby uborka és friss feta labneh
Freehand Caesar – romaine, parmezán krém és garlic toast románca – sült csirkével +1980

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

4480
3780
4280
4980

3980
3980
4980
3480

4280
8980
7280

14 980

CHARCOAL GRILL (pm)
Peri-peri kukorica, cilantro, citrus vaj
Füstölt padlizsán, lime tahini, jalapeno, gremolata
Forró fetába és parmezánba olvadó spenót levelek
Faszénben sült vajas burgonya, labneh, arab salsa

3980

3480
3480
3980

PLATES (pm)
Déryné Schnitzel – 300 g malackaraj, sourdough panko panír – tárkonyos fejessalátával +2480
Wagyu burger – tomato confit, jalapeno mayo, house pickles
Bolognese – lassan készült fűszeres marharagu, strozzapreti, bottarga
Ragacsos kacsa – confit pecsenye, golden glaze, karamellizált almás káposzta

4780

4980

4280

5980

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!

