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ÉT L A P
. : MENU : .

KISEBB / SMALLER
KENYÉR, VAJ, OLIVABOGYÓ / BREAD, BUTTER, OLIVES      980
malátás / barna / sós belga vaj, kovászolt kenyér és olivabogyó (c) (d)
malt / brown / salted belgien butter, sourdough bread & olives (c) (d)

VARGÁNYA RILLETTE / PORCINI RILLETTE     1 780
malátás kovászolt kenyér, fermentált zöldségek (a) (d)
malt sourdough bread & fermented vegetables (a) (d)

HALTEPERTŐ / CRISPY CATFISH GREAVES     1 420
marinált hagyma, mustármag 
marinated onions & mustard seeds

PADRÓN PAPRIKA / PADRÓN PEPPERS     1 200
füstölt maldon, füstölt paprikás majonéz, sült fokhagyma (a) (e)
smoked maldon, smoked paprika mayo, roasted garlic (a) (e)

KACSAMÁJ TERRINE / DUCK LIVER TERRINE    1 480
vajas kalács, zöldalma, áfonya (d) 
buttered challah, green apple, blueberries (d)

TOSZKÁN PACAL / TUSCAN TRIPE STEW     1 780
malátás kovászolt kenyér (d) (c)
malt sourdough bread (d) (c)

MARHANYELV PASTRAMI / BEEF TONGUE PASTRAMI   1 750
torma (d)  /  horseradish (d)

SÜLT KARFIOL / ROASTED CAULIFLOWER     1 200
póréhagyma, hummusz (b) /  leek, hummus (b)

SÜLTKRUMPLI / FRENCH FRIES      1 200
IPA BBQ szósz, majonéz (e)  /  IPA BBQ sauce, mayo (e)

SÜLT ÉDESBURGONYA / FRIED SWEET POTATOES    1 200
remulád (e)  /  remulade (e)

NAGYOBB / LARGER
MAD GULYÁSLEVES / MAD GULYÁS SOUP     2 250
New York Mocaccino milk stout (c)
New York Mocaccino milk stout (c)

REUBEN SZENDVICS / REUBEN SANDWICH          3 800
BBQ oldalas, malátás kovászolt kenyér, sült káposzta (d) (e)
BBQ ribs, malt sourdough bread, roasted cabbage (d) (e)

FOGAS / PIKEPERCH        2 980
kapor, hummusz, sült cékla
dill, hummus, roasted beets

RÁNTOTT CSIRKECOMB FILÉ / FRIED CHICKEN THIGH FILET  2 680
barna vaj, pecsenyelé, burgonyapüré (d) (c) (e)
brown butter, gravy, mashed potatoes (d) (c) (e)

RÁNTOTT HARCSA / FRIED CATFISH     2 920
sült édesburgonya, remulád (d) (e)
fried sweet potatoes, remoulade (d) (e)

DÖDÖLLE / DÖDÖLLE       2 480
erdei gomba, karamellizált hagyma (d) (a)
wild mushroom, caramelized onion (d) (a)

RÓMAI SALÁTA / ROMAINE LETTUCE     2 200
füge, kecskesajt, mogyoró, Mango Bay dresszing (a) (c)
figs, goat cheese, peanuts, Mango Bay dressing (a) (c)

BURGER
ANGUS MARHA / ANGUS BEEF      2 950
Liquid Cocaine krém, kovászolt lilahagyma, cheddar (d) (c)
Liquid Cocaine cream, fermented red onions, cheddar (d) (c)

KACSA / DUCK        2 800
Mango Bay sajtkrém, római saláta (d) (a) (c)
Mango Bay cream cheese, romaine lettuce (d) (a) (c)

KECSKESAJT / GOAT CHEESE      2 780
marinált hagyma, erdei gomba krém (d) (a)
marinated onions, wild mushroom cream  (d) (a)

GYEREK MENÜ / KIDS MENU
RÁNTOTT CSIRKEMELL / FRIED CHICKEN BREAST    1 480
sültkrumpli, ketchup (d) (e)
french fries, ketchup  (d) (e)

DESSZERT / DESSERT
MAD RÁKÓCZI TÚRÓS / MAD RÁKÓCZI TÚRÓS    1 380
sörhab, malátás sablé, túró, komlós meringue (d) (e) (a) (c)
beer foam, malt sablé, cottage cheese, hoppy meringue (d) (e) (a) (c)

MAD SZILVÁS GOMBÓC / MAD SZILVÁS GOMBÓC    1 400
Szilvás Gombóc sör krém, malátás morzsa (d) (e) (a) (c)
Szilvás Gombóc beer cream, malty bread crumbs (d) (e) (a) (c)

MAD TEJBERIZS / MAD RICE PUDDING     1 200
kókusztejes rizs, mangó, Mango Bay (a) (c)
Coconut rice pudding, mango, Mango Bay (a) (c)

kisebb  /  nagyobb  /  monster
1 800 / 2 800 / 

Ételeink allergéneket tartalmazhatnak, bővebb információért, 
kérjük, forduljon a személyzethez. Kamerával megfigyelt terület! 
Áraink tartalmazzák az áfa összegét és forintban értendők.
A feltüntetett árakra 10% szervizdíjat számolunk fel.
Our dishes may contain allergens, for more information,
please contact the staff. Area under video surveillance!
Our prices are in HUF and include VAT. We charge a 10%
service fee.

(a) vegetáriánus
    vegetarian
(b) vegán / vegan
(c) laktóz / lactose
(d) glutén / gluten
(e) tojás / eggs


