
ÉTLAP 
 
Előételek: 
Idény zöldségkrém bruschettával, nem csak vegán vendégeinknek   950.-Ft 

Pecsenyezsíros kenyér friss házi kerti zöldekkel, lilahagymával    790.-Ft 

Füstölt szalonna zsírján sült házi friss lecsó picit csípősen, tükörtojással   1390.-Ft 

Rántott csirke falatkák friss saláta keverékkel, joghurtos kéksajt öntettel   1650.-Ft 

 

Levesek: 
Gyöngyöző húsleves gazdagon        1390.-Ft 

Húsleves csészében cérnametélttel, zöldségekkel      980.-Ft 

Tárkonyos, citromos vargánya krémleves cipóban, ropogós bacon-nel   1590.-Ft 

Gulyásleves háziasan, csipetkével, zöldségekkel bográcsban:    1990.-Ft 

Gulyásleves háziasan, csipetkével, zöldségekkel csészében:    1290.-Ft 

Halászlé szegediesen, harcsafilé-kockákkal bográcsban:     2290.-Ft 

Halászlé szegediesen, harcsafilé-kockákkal csészében:     1490.-Ft 

Mentás szamóca krémleves citromsorbettel, tejszínhabrózsával    1190.-Ft 

  

Húsmentesen készítettük: 
Háromsajt rántva rizzsel, párolt-pirított zöldkörettel, tartárral és áfonyaízzel  2790.-Ft 

Zabpelyhes zöldségpogácsa karamellás lilakáposztával     2490.-Ft 

Zöldbabcsusza csőben sütve, fokhagymás pirított kenyérkockákkal   1990.-Ft 

 
Szárnyasból készültek: 
Cézár saláta fűszeres csirkemell-csíkokkal       2690.-Ft 

Rántott csirkemell filé párolt rizzsel, hasábburgonyával     2590.-Ft 

Sajtos csirkemell karamellizált barackkal csőben sütve, gyümölcsraguval 

és mazsolás bulgurral         2990.-Ft 

Bacon-be tekert csirkemell filé füstös kéksajt mártással 

és burgonyaröszti háromszögekkel        2990.-Ft 

Gyrostál kapros-joghurtos uborkával és hasábburgonyával    2790.-Ft 

Narancsos ördögsteak igali módra hagymás-petrezselymes burgonyával   2690.-Ft 

Lassan sült majorannás kacsajava (comb és mellfilé) pirított káposztás cvekedlivel 3790.-Ft 

 

Sertéshús ételek: 
Bécsi szelet (sertéskarajból)  

Lepke módra, petrezselymes burgonyával és párolt-pirított zöldkörettel   3190.-Ft  

Tüzes borda petrezselymes burgonyával háziasan      3190.-Ft 

(csípős, fűszeres kel, füstölt szalonnán pirítva, cheddar sajttal töltve)  

Sajttal-sonkával töltött sertéskaraj rántva vegyes körettel     3190.-Ft 

Konfitált sertéstarja tükörtojás kalappal, húsos kakastaréjjal, házi steakburgonyával 2990.-Ft 

Lepke torony          3390.-Ft 

(tócsi, sertésflekken, magyaros gombaragu rétegezve, tetején tejföllel és sajttal) 

Tepsis csülök (erdélyi recept alapján)       2990.-Ft 

    (főtt, füstölt csülök szeletek fokhagymás tejföllel sütve, karikaburgonyán) 

 

Marhából készültek: 

Lepkeburger házi steak burgonyával és amerikai káposztasalátával 

(20dkg marhahús pogácsa, cheddar sajt, lilahagymalekvár, kenyértésztában) 2890.-Ft 

Hagymás rostélyos házi dödöllével        3490.-Ft 

Marhapörkölt juhtúrós sztrapacskával, friss kaporral     3390.-Ft 

 



Halételek: 
Harcsa szalagok pankómorzsában sütve, citromos salátaágyon    3190.-Ft 

Fish & chips finom zöldborsó pürével, hideg remulád mártással    3490.-Ft 

Harcsapaprikás túrós galuskával        3490.-Ft 

Hekk ízes paprikás panírban, friss kenyérrel, kovászos uborkával   2490.-Ft 

Lazac szelet roston sütve, tejszínes-parajos szélesmetélten, grana padano forgáccsal  3890.-Ft 

 

Saláták: 
Káposztasaláta kevés hagymával        600.-Ft 

Paradicsomsaláta lilahagyma dresszinggel, mozzarella morzsával   700.-Ft 

Amerikai káposztasaláta (coleslaw)       650.-Ft 

Uborka saláta          600.-Ft 

Tejfölös uborkasaláta         650.-Ft 

Vegyes saláta (káposzta, paradicsom, uborka)      650.-Ft 

Kovászos uborka          650.-Ft 

 

Tésztaételek: 
Vadásznokedli (baconos, sajtos, tejszínes galuska összesütve)    2190.-Ft 

Bolognai makaróni a gyerekek kedvence       1990.-Ft 

Dödölle baconnel, hagymával sütve, fokhagymás tejföllel tálalva   1950.-Ft 

Sztrapacska juhtúróval, ropogós kenyérszalonna pörccel     1950.-Ft 

 

Desszertek: 
 
Túrós palacsinta Lepke módra        990.-Ft 

(mazsolás túróval töltött palacsinta vaníliakrémmel, csőben sütve, tejszínes barackhabbal)  

Mon sherry (Meggyes, csokis, tejszínhabos brownie)     1150.-Ft  

Túrógombóc hidegen, corn flakes-be forgatva, málnaraguval, habrózsával  990.-Ft 

Fagyis palacsinta, a klasszikus 

(palacsintába bugyolált csoki és vanília fagyi, pudingágyon, csokiöntettel)  990.-Ft 

Banánsplit           990.-Ft 

Fagyikelyhek (Bohóc, Classic, Csoki, Kívánság)      1250.-Ft 


