
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)

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

ÉTLAP

 
Kis Zsolt chef  

 

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



ELŐÉTELEK

Tapasz variáció.....2 990,- Ft 
Padlizsán tatár, bazsalikomos paradicsom, citrusos fetakrém, serrano sonka, olíva bogyó, savanyított retek, 

saláta, házi cipó
Tapas variation 

Eggplant tartare, tomato with basil, feta cheese cream, serrano ham, olives, pickled radish, fresh salad, home made
bread 

1,3,7,10,12

LEVESEK 

Gyümölcskrémleves....1 990,- Ft 
Fruit cream soup 

Az allergénekről informálódjon felszolgálóinknál 

Marhapofa consommé.....2 490,- Ft 
Marhapofahús, forrázott zöldségek, laskagomba, gluténmentes cérnametélt 

Beef cheek consommé
Beef cheek, vegetables, oyster mushroom, gluten free noodles  

9

Marhapofa consommé csészében.....1 790,- Ft 
Marhapofahús, forrázott zöldségek, laskagomba, gluténmentes cérnametélt 

Beef cheek consommé
Beef cheek, vegetables, oyster mushroom, gluten free noodles  
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FŐÉTELEK 

Grillezett brie sajt.....3 690,- Ft 
Grillezett brie sajt, zöldspárgás-laskagombás rizottó, pisztácia morzsa, savanyított retek 

Grilled brie cheese 
Grilled brie cheese, asparagus and oyster mushroom risotto, pistachio crumb, pickled radish 

1,3,7,8,9

Cézár saláta....3 590,- Ft 
Grillezett csirkemell, római saláta, parmezán, koktél paradicsom, olívabogyó 

Ceasar salad 
Grilled chicken breast, romaine lettuce, parmesan, cherry tomato, olives 

1,3,4,7,10,12



Bélszínes quesadilla.....3 990,- Ft 
Bélszínes sült tortilla, fűszeres paradicsom, fetakrém, olivás saláta 

Quesadilla with sirloin
Quesadilla with sirloin, spicy tomato, feta cheese cream, olives salad 

1,3,7,9

GRILL HÚSOK

Rozmaringos sertéstarja (220-230 g).....2 990,- Ft 
Pork chuck steak

7,12

Sertés szűzpecsenye (200-220 g).....3 190,- Ft 
Pork tenderloin steak

7,12

Kacsamell (200-220 g).....3 290,- Ft 
Grilled duck breast 

7,12

Tanyasi csirkemell (220-230 g).....2 990,- Ft 
Grilled chicken breast

7,12

Dél-amerikai ribeye (240-250 g) .....5 490,- Ft 
Ribeye steak
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Dél-amerikai bélszín (200-220 g).....6 490,- Ft 
Beef tenderloin steak

12

Lazac (200 g).....4 490,- Ft 
Grilled salmon fillet 

4,12

MÁRTÁSOK

Erdei gomba (7,9, 10); BBQ (9, 10, 12); Chilis kávé (7,9,10);  
Zöldbors mártás (7,9,10); Remulád (3,7,9,10,12) ..........790,- Ft 

 
 Forest mushroom sauce, BBQ, coffe sauce with chili, green pepper sauce, remulade sauce



KÖRETEK

Citromos-rozmaringos sárgaburgonya.....990,- Ft 
Lemon-rosmary potato 

1,7,12

Grillezett zöldségek.....1 090,- Ft 
Grilled vegetables
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Lecsós burgonya.....1 090,- Ft 
Potato with hungarian ratatouille 

1,12

Friss kevert saláta.....990,- Ft 
Fresh green salad 

Coleslaw .....990,- Ft
3,7,9,10

Balzsamos saláta .....990,- Ft 
Változatos salátafélék, mézes-balzsamos koktélparadicsom, olíva 

Varied green salads, cherry tomato and olives
  

Savanyított reteksaláta.....990,- Ft 
Retek tárkonnyal és málnával savanyítva 

Pickled radish salad

Tzatziki.....990,- Ft 
7

HAMBURGEREK

Marhaburger.....3 790,- Ft
Marhaburger, cheddar, bacon, saláta, remulád, hagyma chips, csónakburgonya, coleslaw 

Beef burger
Beef burger, cheddar cheese, bacon, salad, remulade sauce, onion chips, bbq, fries, coleslaw 

1,3,7,9,10,12

Kecskesajt burger.....3 790,- Ft
Grillezett kecskesajt, fűszeres paradicsom, padlizsán tatár, saláta, csónakburgonya, mentás-joghurtos uborka 

Goat cheese burger
Grilled goat cheese, spicy tomato, eggplant tartare, salad, fries, mint-yoghurt cucumber 

1,3,4,7,9,10



 GYEREKMENÜ

Pankó morzsában sült csirkemell választható körettel:  
jázminrizs, burgonyapüré vagy csónakburgonya .....2  690,- Ft

Panko crumbed chicken breast with a choice of side order (jasmine rice, mashed potato or fries) 
1,3,7

Paradicsomos spagetti.....2 190,- Ft
Spaghetti with tomato sauce 

1,3,7,9

DESSZERTEK

Panna cotta.....1 690,- Ft 
Panna cotta, tonkababos szamóca, csokoládé morzsa, meringue

Panna cotta 
Panna cotta, strawberry, chocolate crumb, meringue

1,3,7

Napi desszert.....1 490,- Ft
Daily dessert

Az allergénekről informálódjon felszolgálóinknál

Olasz kézműves fagylaltok.....450,- Ft/ gombóc
Italian home made ice cream

 



ALLERGÉNEK

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.  

2. Rákfélék és azokból készült termékek.  
3. Tojás és abból készült termékek.  
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.  

5. Földimogyoró és abból készült termékek.  
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.  

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.  

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.  

9. Zeller és abból készült termékek.

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.

ALLERGENS

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. Crustaceans and products thereof

3. Eggs and products thereof

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. Peanuts and products thereof

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

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. Celery and products thereof

10. Mustard 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


