TOAST és PIZZA (am)
Avocado – sourdough toast, lime labneh, érett avocado, görög olivaolaj
Croissant toast, szájban olvadozó cheddar, ropogós guanciale
San Marzano & mozzarella pizza – datterini, bazsalikom, chimmichurri, tükörtojás
Spenót & feta pizza - krémes feta, mozzarella di bufala, friss spenót levelek, tükörtojás
ALL DAY BREAKFAST
Eggs rancheros – illatos chilis bab, tortilla ropogós, paradicsom salsa, buggyantott tojás, parmezán
Shakshuka – Tel Aviv piac, 2019 – izraeli serpenyős kömény-paprika ragu, égetett piquillo, tojás
Benedict feast – karamellizált kacsamáj brulée, szalmaburgonya, hollandaise és krémes tojás
Gruyére toast – forrón olvadozó gruyére, cotto sonka, gremolata
SOUP and SALAD (pm)
Marietta bablevese – füstölt csülök, óriás tarkabab, hideg tejföl
Gyöngytyúk leves, benne főtt répák, mitsuba, mellehús, bouquet garni
Burrata – görög saláta de-luxe, red cipollini, kalamata, bébi uborka, feta-labneh - Avli 2020
Tangerine and kale Caesar – pirított fekete kel, confit mandarin, faszénen grillezett csirkemell

FISH & STEAK (áraink 100g-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
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CHARCOAL GRILL (pm)
Faszénen sült heritage céklák, pekándió, spiced yogurt
Miznon 2021 – faszénben sült burgonya, tengeri só, citrus labneh, arab salsa
Grillezett ördögszekér, parmezán, créme fraiche
Égetett brokkolivirág, kapor, krémes tejföl
PLATES (pm)
Mac and cheese – dekadens raclette, rouge és gruyere fondue
Déryné Schnitzel – 300 g malackaraj, sourdough panko panír - tárkonyos fejessalátával +2480
A csirkepaprikás – bőrén pirított zsenge combok, krémes tejföl, szegedi paprika
Kacsapecsenye – 9h confit kacsacomb, sistergő jus, pezsgős-almás fehér káposzta
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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!

