itallap
csapolt

sörök
pohár / korsó

pilsner urquell
kőbányai
dreher világos
dreher bak
kárpi búza

370 ft / 530 ft
280 ft / 380 ft
350 ft / 480 ft
400 ft / 550 ft
320 ft / 440 ft

üveges
kozel világos
dreher világos
pilsner urquell
Hofbräu búza
arany ászok citrom
dreher 24 (alk. mentes)

420 ft
500 ft
580 ft
650 ft
450 ft
500 ft

sörkoktélok
darázs
házi radler
meggyes kárpi
körtés világos
orosz csoki (alma+barna sör)

pálinkák

600 ft
600 ft
600 ft
600 ft
600 ft

4 cl / 2cl

madarasi alma, meggy,
kajszi, szőlő
800/500 ft
maradari birs, bodza,
feketeribizli
1000/700 ft
etyeki mutsu alma, irsai szőlő 1000/700 ft
etyeki vilmoskörte
1200/800 ft
szeleshát törköly
1000/700 ft
hanna szilva, körte
700/450 ft
a pult fölött találod a szezonális, tőgyből
folyó pálinkákat!

borok

folyó
egri olaszrizling
rosé cuvée
vörös cuvée

180 ft / dl
180 ft / dl
180 ft / dl

palackos
lumen szekszárdi olaszrizling 250 ft / dl
lumen szekszárdi rosé cuvée
250 ft / dl
aktuális borkínálatunkat
keresd a pultnál!
pezsgő: félszáraz Walton - 2400 ft/üveg

rövidek

4 cl / 2cl

matusalem solera 7 éves
ron cubay carta blanca
ron cubay anejo 5 éves
havanna club 7 éves
kraken black spiced

900/630 ft
650/450 ft
650/450 ft
950/650 ft
950/650 ft

tatratea 42%
tatratea 52%
tatratea forest fruit 62%
tatratea outlaw 72%

690/480 ft
760/530 ft
850/600 ft
980/680 ft

ouzo helenas
hennessy
calvados pâpidoux
metaxa
cseh zöld abszint 70%
unicum
unicum szilva
Jägermeister
hubertus
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kedvezmény: 8. kerületi lakosoknak | 18:00-ig diákoknak

480/300 ft
1200/850 ft
750/500 ft
750/500 ft
980/680 ft
580/400 ft
580/400 ft
580/400 ft
520/350 ft

(folyt.)

rövidek

4 cl / 2cl

beefeater gin
bombay sapphire

650/450 ft
780/520 ft

olmeca tequila blanco
olmeca tequila gold

650/450 ft
650/450 ft

becherovka
ricard pastis
baileys

650/450 ft
980/680 ft
780/500 ft

bols vodka
Żubrówka
istok
russian standard
beluga

580/400 ft
650/450 ft
700/500 ft
700/500 ft
1200/800 ft

jim beam
jack daniel’s
jameson
glen livet 12 éves

650/450 ft
900/650 ft
900/650 ft
1200/800 ft

long drinkek
vodka-szóda
vodka-narancs
whisky-kóla
cuba libre
Żubrówka-alma
vodka-mate

750 ft
850 ft
950 ft
850 ft
950 ft
1200 ft

nasik

nógrádi ropogós
sós mogyoró
hallgatói csemege
balaton szelet
sport szelet

150 ft
200 ft
350 ft
150 ft
150 ft

forró italok
kávék
presszó
hosszúkávé
gyömbéres hosszúkávé
tejeskávé
óriás tejeskávé
cappucino
ír kávé
jeges-fagyis tejeskávé
americano
mélange

280 ft
280 ft
350 ft
420 ft
550 ft
350 ft
650 ft
750 ft
300 ft
700 ft

egyéb bögrébevalók
fair trade teák
330 ft
gyömbéres, áfonyás, rooibos, earl gray, kamilla
english breakfast, almás-bodzás és sok más
850 ft
rumos tea
720 ft
igazi forró csoki
1100 ft
rumos forró csoki
380 ft
habos kakaó
650 ft
forró gyömbéres limonádé

üdítők
limonádé (3 dl/5 dl)
380/480 ft
szörpösített limonádé
520 ft
házi jeges tea (3 dl/5 dl)
350/450 ft
tikkadt szöcske kóla
300 ft
méhes-mézes szörpök
70 ft / dl
bodza, málna, áfonya, levendula, aszalt szilva,
mangó, csipke, és mások
120 ft / dl
termelői gyümölcslevek
100%-os, rostos alma, körte, meggy, szilva,
cékla, sütőtök, őszibarack, kajszibarack
550 ft
club mate, mate cola
30 ft / dl
szóda

