ÉTLAP
„Az isten teremtette az embereket,
az ördög a szakácsokat”
(Helmut Wandmaker)

Kedves Vendégünk!
Sok szeretettel köszöntjük Önöket
a Hacienda Étteremben!
„Csattogj fogam most! Had töltöm kedvemet!
S te jó gyomor, válaszd a nedveket!
Kitűnő kedvem van, angyal lakik ma nálam.
Lám, a levesbe is belecsorog nyálam!”
(Karinthy Frigyes)

Kis Zsolt
Vincze József
Rajta Csaba
Csendes József

Áraink Forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák, nem tartalmazzák a Szervízdíjat.
Ételeinket frissen készítjük, ezért forgalmasabb időszakokban kérjük a türelmüket.

ELŐÉTELEK
Velőscsont.....2 590,- Ft

Sült velőscsont, lilahagyma chutney, céklás gyöngyhagyma, házi cipó
Marrowbone
Roasted marrowbone, red onion chutney, pearl onion with beetroot, leavened sourdough bread
1,3,7,9,10

Tapasz variáció.....2 490,- Ft

Padlizsán tatár, bazsalikomos paradicsom, olívás fetasajt, Serrano sonka, saláta, házi cipó
Tapas variation
Eggplant tartare, tomato with basil, feta cheese with olives, Serrano ham, fresh salad, home made
bread
1,3,7,10

LEVESEK
Marhapofa consommé.....1 990,- Ft

Marhapofahús, petrezselymes burgonyagombóc, forrázott zöldségek
Beef cheek consommé
Beef cheek, potato dumplings with parsley, vegetables
1,3,9

Marhapofa consommé csészében.....1 590,- Ft

Marhapofahús, petrezselymes burgonyagombóc, forrázott zöldségek
Beef cheek consommé in a cup
Beef cheek, potato dumplings with parsley, vegetables
1,3,9

Kókuszos- chilis kacsaleves.....2 590,- Ft

Kacsamell, rizstészta, roppanó zöldségek és mogyoró
Duck soup with coconut and chili
Duck breast, rice noodle, vegetables, peanut
1,2,4,5,7,8,9,11,14

Szezonális krémleves....1 690,- Ft
Seasonal cream soup

Az allergénekről informálódjon felszolgálóinknál

FŐÉTELEK
Kecskesajt saláta.....2 690,- Ft

Grillezett kecskesajt, meggyes cékla saláta
Goat cheese salad
Grilled goat cheese, beetroot salad with sour cherry
7

Tenger gyümölcsei.....3 690,- Ft

Lazac, koktélrák, bébi polip, kagyló, tintahal, fokhagymás fehérboros rizstészta
Frutti di mare
Salmon, shrimp, baby octopus, shells, calamari, rice noodles
4,7,9,14

Teriyaki lazac.....4 490,- Ft

Lazac, üvegtészta, jázmin rizs, szezámos pak choi
Teriyaki salmon
Salmon, rice noodles, jasmine rice, pak choi with sesame seed
1,2,3,4,5,6,8,9,11,14

Cézár saláta....2 690,- Ft

Kakukkfüves csirkemell, római saláta, parmezán sajt, konfitált paradicsom, olívabogyó
Ceasar salad
Roasted chicken breast with thyme, romaine lettuce parmesan, tomato, olives
1,3,4,7,10

Grillezett csirkemell.....2 990,- Ft
Grillezett csirkemell, rizibizi
Grilled chicken breast
Grilled chicken breast, risibisi
7,9

Kacsacomb.....3 990,- Ft

Kacsacomb, erdei gombák, zöldspárga, kelbimbó, nudli
Duck leg
Duck leg, forest mushroom, asparagus, brussels sprout, home made dumplings
1,3,7,9

Kacsamell.....3 990,- Ft

Kacsamell, erdei gombás rizottó, saláta levelek, szarvasgombás petrezselyem pesto
Duck breast
Duck breast, forest mushroom risotto, salad, truffle-parsley pesto
7,9

Sertéskaraj „Dubarry”.....3 690,- Ft

Grillezett sertéskaraj, burgonya gratin, karfiol velouté
Pork loin
Grilled pork loin, potato gratin, cauliflower veloute
7,9

Sertéscsülök.....3 990,- Ft

Préselt sertéscsülök, bajor káposzta, hagymás tört burgonya, tökéletes tojás
Pork knuckle
Pressed pork knuckle, bavarian cabbage, mashed potato with onion, perfect egg
1,3,7,9

Sertés szűzpecsenye.....3 890,- Ft

Sertés szűzpecsenye pankó morzsában, birsalma, édesburgonya textúrák, zsályás szilva
Pork tenderloin
Panko crumbed pork tenderloin, guince, sweet potato, plum with sage
1,3,7,9

Borjúpaprikás.....3 890,- Ft
Borjúpaprikás, vajas galuska
Veal stew
Veal stew, dumpling
1,3,7,9

Marhapofa vadas.....4 190,- Ft

Marhapofahús, vadas mártás, grillezett répák, knédli
Beef cheek stew „Vadas”
Beef cheek, grilled carrots, bread dumplings
1,3,7,9,10

Argentín bélszín .....6990,- Ft

Érlelt argentin bélszín, házi steakburgonya, saláta levelek és választható mártás:
erdei gomba mártás vagy zöldbors mártás
Agentin tenderloin steak
Argentin tenderloin, steak potato, fresh salad and optional sauce:
forest mushroom sauce or green pepper sauce
1,3,7,9

Argentín hátszín .....6690,- Ft

Érlelt argentin hátszín, házi steakburgonya, saláta levelek és választható mártás:
erdei gomba mártás vagy zöldbors mártás
Agentin sirloin steak
Argentin sirloin, steak potato, fresh salad and optional sauce:
forest mushroom sauce or green pepper sauce
1,3,7,9

HAMBURGEREK
Marhaburger.....2 990,- Ft

Marhaburger, cheddar, bacon, saláta, hagymaragu, hagyma chips, burgonya
Beef burger
Beef burger, cheddar cheese, bacon, salad, onion ragout, onion chips, potato
1,3,4,7,9,10

Kecskesajt burger.....3 190,- Ft
Grillezett kecskesajt, padlizsán chutney, fűszeres paradicsom, saláta, burgonya
Goat cheese burger
Grilled goat cheese, eggplant chutney, spicy tomato, salad, fries
1,3,4,7,9,10

GYEREKMENÜ
Pankó morzsában sült csirkemell választható körettel:
jázminrizs, burgonyapüré vagy csónakburgonya .....2 390,- Ft
Panko crumbed chicken breast with a choice of side order (jasmine rice, mashed potato or fries)
1,3,7

Paradicsomos spagetti.....1 990,- Ft
Spaghetti with tomato sauce
1,3,7,9

SALÁTÁK
Coleslaw .....890,- Ft

Chilis- korianderes lilakáposzta
Chili coriander red cabbage
3,7,9,10

Salátalevelek .....890,- Ft

Változatos salátafélék, balzsamecet, olíva olaj
Varied green salads, balsamic vinegar, olive oil
1,10

Savanyított zöldségek.....790,- Ft

Házilag savanyított karfiol, brokkoli, sárgarépa
Homemade pickled cauliflower, brocoli, carrot
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Uborkasaláta.....790,- Ft
Cucumber salad
1,3,7

DESSZERTEK
Csokoládés lávatorta.....1 590,- Ft

Forró étcsokoládé torta, fehércsokoládé mousse, rózsavizes málna chutney
Chocolate lava cake
Hot chocolate cake, white chocolate mousse, rosewater raspberry chutney
1,3,7

Katalán krém.....1 490,- Ft
Catalana crema
1,3,7,

Napi desszert.....1 290,- Ft
Daily dessert

Az allergénekről informálódjon felszolgálóinknál

ALLERGÉNEK

ALLERGENS

1. Glutént tartalmazó gabona (búza, rozs, árpa, zab, tönköly,
kamut,-búza vagy ezek hibrid változatai)
és azokból készült termékek, kivéve
a) búzából készült glükózszirup, beleértve a dextrózt is(*),
b) búzából készült maltodextrin(*),
c) árpából készült glükózszirup,
d) gabonafélék, amelyből készült párlatot vagy
mezőgazdasági eredetű etilalkoholt szeszes italok vagy
egyéb alkoholtartalmú italok készítéséhez használják.

1. Cereals containing gluten, namely: wheat (such as spelt
and khorasan wheat), rye, barley, oats or their hybridised
strains, and products thereof, except:
a) wheat based glucose syrups including dextrose
b) wheat based maltodextrins
c) glucose syrups based on barley
d) cereals used for making alcoholic distillates
including ethyl alcohol of agricultural origin

2. Rákfélék és azokból készült termékek.

3. Eggs and products thereof

3. Tojás és abból készült termékek.

2. Crustaceans and products thereof

4. Halak és azokból készült termékek, kivéve
a) vitaminok vagy karotinoidok hordozójaként használt
halenyv,
b) a sör és a bor derítéséhez használt halenyv és vizahólyag.

4. Fish and products thereof, except:
a) fish gelatine used as carrier for vitamin or
carotenoid preparations
b) fish gelatine or Isinglass used as fining agent in
beer and wine

5. Földimogyoró és abból készült termékek.

5. Peanuts and products thereof

6. Szójabab és abból készült termékek, kivéve
a) finomított szójabab olaj és zsír,
b) szójababból származó természetes vegyes tokoferolok
(E 306), természetes D,-alfa tokoferol, természetes D,-alfa
tokoferol,-acetát, természetes D,-alfa tokoferol szukcinát,
c) a szójabab növényi olajából nyert fitoszterolok és
fitoszterol észterek,
d) a szójabab növényi olajából nyert szterolokból előállított
fitosztanol,-észter.

6. Soybeans and products thereof, except:
a) fully refined soybean oil and fat
b) natural mixed tocopherols (E306), natural D,-alpha
tocopherol, natural D,-alpha tocopherol acetate,
and natural D,-alpha tocopherol succinate from
soybean sources
c) vegetable oils derived phytosterols and
phytosterol esters from soybean sources
d) plant stanol ester produced from vegetable oil
sterols from soybean sources

7. Tej és abból készült termékek (beleértve a laktózt is), kivéve
a) tejsavó, amelyből készült párlatot vagy mezőgazdasági
eredetű etilalkoholt szeszes italok vagy egyéb
alkoholtartalmú italok készítéséhez használják,
b) laktit.

7. Milk and products thereof (including lactose), except:
a) whey used for making alcoholic distillates
including ethyl alcohol of agricultural origin
b) lactitol

8. Diófélék, azaz mandula, mogyoró, dió, kesudió, pekándió,
brazil dió, pisztácia, makadámia és queenslandi dió és
azokból készült termékek, kivéve
a) diófélék, amelyből készült párlatot vagy mezőgazdasági
eredetű etilalkoholt szeszes italok egyéb alkoholtartalmú
italok készítéséhez használják.

8. Nuts, namely: almonds, hazelnuts, walnuts, cashews, pecan
nuts, Brazil nuts, pistachio nuts, macadamia or Queensland
nuts, and products thereof, except for nuts used for making
alcoholic distillates including ethyl alcohol of agricultural
origin

9. Zeller és abból készült termékek.

10. Mustard and products thereof

10. Mustár és abból készült termékek.
11. Szezámmag és abból készült termékek.
12. Kén,-dioxid és SO2,-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg,
illetve 10 mg/liter koncentrációt meghaladó
mennyiségben.
13. Csillagfürt és abból készült termékek.
14. Puhatestűek és abból készült termékek.

9. Celery and products thereof
11. Sesame seeds and products thereof
12. Sulphur dioxide and sulphites at concentrations of more
than 10 mg/kg or 10 mg/litre in terms of the total SO2
which are to be calculated for products as proposed ready
for consumption or as reconstituted according to the
instructions of the manufacturers
13. Lupin and products thereof
14. Molluscs and products thereof

