grill & wine bar – ÉTLAP

előételek
Montenegrói sonkatál – 100 G		

3 990 Ft

Montenegrói sajttál – 100 G 		

3 990 Ft

Olivabogyó – 100 G		

1 290 Ft

Borjú- és sertéssonka házi lepénnyel,
kajmakkal, rukkolával és koktélparadicsommal

Házi készítésû, olajban pácolt sajt, házi lepénnyel,
olivabogyóval és koktélparadicsommal

Grill ételek /bükkfaszénen grillezve/		
Csevapcsicsa		

3 150 Ft

Pljeskavica		

3 150 Ft

Töltött pljeskavica		

3 350 Ft

Pljeskavica Montenegro Gurman módra		

3 350 Ft

Ustipák Montenegro Gurman módra		

3 350 Ft

Töltött vesalica		

3 550 Ft

razsnyics – Csirke vagy sertés húsból		

3 350 Ft

Csirke steak		

3 350 Ft

Csirkecomb		

3 150 Ft

Grillezett kolbász – sajtos vagy chilivel fűszerezett		

3 550 Ft

Montenegro gurman grilltál – 1000 G hús | 2-3 személyre –		

9 850 Ft

ARGENTIN RIB-EYE steak – 250 G		

6 990 Ft

Brazil Bélszín steak – 250 G		

9 900 Ft

Grillezett darált borjúhús roládok, házi lepénnyel,
csípõs hagymaszósszal és lilahagymával

Grillezett darált borjúhús pogácsa, házi lepénnyel,
montenegrói salátával és lilahagymával
Sajttal töltött, grillezett, darált borjúhús pogácsa,
házi lepénnyel, urnabesszel és lilahagymával

Sajttal, baconnal kevert, grillezett, darált borjúhús pogácsa
házi lepénnyel, csípõs hagymaszósszal és lilahagymával

Sajttal, baconnel, fokhagymával és csípõs paprikával töltött,
borjúhúsból készült húsgombóc grillezve, házi lepénnyel,
lilahagymával és grillezett paprikával

Sajttal, baconnel töltött sertéskaraj grillezve, házi lepénnyel,
lilahagymával és grillezett erõspaprikával

Grillezett csirkehús falatok baconba csavarva vagy sertéshús falatok,
nyárson, házi lepénnyel, lilahagymával és urnabesszel
Grillezett csirkemell filé, házi lepénnyel,
lilahagymával és csípõs hagymaszósszal

Grillezett csirkecomb filé, házi lepénnyel
lilahagymával és montenegrói salátával

házi lepénnyel, grillezett paprikával, lilahagymával és házi mustárral
Montenegró ízei: borjú pljeskavica, csevapcsicsa, razsnyics,
csirke steak, csirkecomb filé, kolbász, szalonna,
2 db házi lepénnyel, lilahagymával, grillezett csípõs paprikával
Grillezett argentin rib-eye steak,
házi lepénnyel, koktélparadicsommal és kajmakkal

Grillezett brazil bélszín steak, házi lepénnyel, házi ajvárral,
montenegrói- és friss salátával, csípõs hagymaszósszal és kajmakkal

Grill ételeinkhez ajánljuk
Friss saláta			

990 Ft

Házi ajvár			

850 Ft

paprika u Pavlaci			

850 Ft

Káposztasaláta			

590 Ft

Madársaláta, ruccola,
koktélparadicsom, házi dresszinggel
Házi sültpaprika krém
Házi tejföllel töltött
pikáns ecetes paprika

Ecetes káposztasaláta

házi desszertek
Montenegrói csokoládétorta		

1 250 Ft

trelece		

1 250 Ft

Háromféle csokoládéból készült
gluténmentes torta szelet

Tradícionális „tejsütemény” karamell öntettel

feltétek / hozzávalók

Kajmak		

690 Ft

biotej fölébõl készült fûszervaj

Montenegrói „saláta”		

590 Ft

feta sajtból, grillezett kápiából
és erõspaprikából készült sajtkrém

Csípõs hagymaszósz		

Urnabesz		

590 Ft

túróból, feta sajtból, fokhagymából,
fûszerpaprikából és chilibõl készült krém

Savanyított grillezett paprika		

490 Ft

választható: édes | kápia | csípõs

490 Ft

Házi lepény		

póréhagymás, zöld erõspaprikás,
chilis, paradicsomos szósz

Ételeink allergéneket tartalmazhatnak, bõvebb
információért, kérjük, forduljon a személyzethez.
Áraink tartalmazzák az áfa összegét és forintban értendõek.
Helyben fogyasztás esetén az étlapon található árainkra 12% szervizdíjat számítunk fel.

250 Ft

www.mnggurman.com
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