
Mic dejun
REGGELI | BREAKFAST

Iaurt cu musli, fructe uscate și sos de fructe de pădure
Joghurt müzlivel, szárított gyümölccsel és erdei gyümölcsös szósszal

Yoghurt with muesli, dried fruits and berry sauce

        (250 g)       20

Salată asortată proaspătă cu telemea de vacă pane
Friss vegyes saláta rántott telemea sajttal
Fresh mixed salad with “telemea” cheese

        (300 g)      20

Omletă cu șuncă, ciuperci și cașcaval, cu salată asortată proaspătă
Omlett sonkával, gombával és sajttal, friss vegyes salátával

Omelette with ham, mushrooms and cheese, with fresh mixed salad

       (400 g)       20

Omletă cu ardei, ceapă  și ciuperci,  cu salată asortată proaspătă
Omlett paprikával, hagymával és gombával, friss vegyes salátával

Omelette with peppers, onions and mushrooms, with fresh mixed salad

        (400 g)       20

Ochiuri cu chips de șuncă, cu  salată asortată proaspătă
Tükörtojás sonkacsipsszel, friss vegyes salátával

Fried eggs with ham chips, with fresh mixed salad

        (350 g)       20

Platou mic dejun (pentru 2 persoane)
Șuncă, cârnați cu afi ne, telemea de vacă, ochiuri, salată de vinete

Erdélyi reggeli tál (2 személyre)
Sonka, áfonyás kolbász, telemea, tükörtojás, padlizsánkrém

Transylvanian breakfast plate (for 2 people)
Ham, sausage with blueberries, telemea cheese, fried eggs, eggplant cream

        (500 g)     45

Salată de vinete cu pâine prăjită și roșii
Padlizsánkrém pirítóssal és paradicsommal
Eggplant cream with toast and tomatoes

         (300 g)      15

Omletă cu șuncă, ciuperci și cașcaval, cu salată asortată proaspătă

Omelette with ham, mushrooms and cheese, with fresh mixed salad

Omletă cu ardei, ceapă  și ciuperci,  cu salată asortată proaspătă
Omlett paprikával, hagymával és gombával, friss vegyes salátával
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Ochiuri cu chips de șuncă, cu  salată asortată proaspătă

Șuncă, cârnați cu afi ne, telemea de vacă, ochiuri, salată de vinete

Ham, sausage with blueberries, telemea cheese, fried eggs, eggplant cream
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Alergeni
ALLERGÉNEK | ALLERGENS

 Cereale cu conținut de gluten | Gluténtartalmú gabonák | Cereals containing gluten

 Ouă și produse derivate | Tojás | Eggs

 Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză) |  
       Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt) |  Milk including lactose

 Țelină și produse derivate | Zeller |  Celery

 Muștar și produse derivate | Mustár | Mustard

 Pește și produse derivate | Hal | Fish

 Ingrediente congelate | Fagyasztott alapanyag | Frozen ingerdient

 Miere (polen) și produse derivate (polen) | 
       Méz (pollen) és az abból készült termékek | Honey (pollen) 

 Semințe | Magvak | Seeds
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