ÉTELEK

12.00 ÓRÁTÓL

PIACZ BISTRO

FOOD

FROM 12 O’CLOCK

ELŐÉTELEK / STARTERS
Szárnyasmáj parfé, epres hagymalekvár, friss zöldségek, pirított bagel

3 250 Ft

Czakó Cézár saláta, pirított jércemell

2 850 Ft

Bivaly mozzarella, színes paradicsomok, pisztácia pesztó, grissini

3 250 Ft

Tyúkhúsleves, zsenge zöldségek, házi tészta

1 950 Ft

Napi leves

1 850 Ft

Poultry liver parfait with strawberry and onion jam, fresh vegetables, toasted bagel
Czako Caesar salad with roasted chicken breast
Buffalo mozzarella with tomatoes, pistacchio pesto, grissini
Chicken-broth, vegetable, homemade pasta
Daily soup

FŐÉTELEK / MAIN COURSES
Lazacfilé, zsenge párolt zöldségek, ratte burgonya, hollandi mártás

5 900 Ft

Pecsenye kacsamell, vaníliás eperragu, vörös cikória, sült karalábé

5 250 Ft

Penne alla vodka, lazac

3 650 Ft

Bivaly bolognai, kézműves szélesmetélt, Taleggio Fondue

3 250 Ft

Czakó sajtburger édesburgonya hasábbal (duplahúsos +1000 Ft)

3 250 Ft

Rántott tanyasi csirkemell, burgonyasaláta, cornichon

3 450 Ft

Sült brokkoli, csicseriborsó, leveles kel, acai gyümölcs szósz

3 450 Ft

Rozé sertésszűz, tarhonya rizottó, Lyoni hagyma

4 200 Ft

Gomba paprikás, tojásos galuska, tejfölös uborkasaláta

3 250 Ft

Salmon filet, steamed vegetables, ratte potato, hollandaise sauce

Duck breast, strawberry ragout with vanilla, radicchio, roasted kohlrabi
Penne alla vodka, salmon
Buffalo bolognese, handmade papardelle, Taleggio Fondue

Czakó Cheeseburger with sweet potatoes chips (Double Meat +1000 Ft)
Breaded chicken breast, potato salad, cornichon

Roasted broccoli, chickpeas, kale, acai berry sauce

Rose pork tenderloin, egg barley risotto, Lyon-style onion
Mushroom paprikash, egg dumplings, cucumber salad with sour cream

				
				

Tanyasi grill csirke, ajvár, tavaszi kevert saláta
Half grill chicken with ajvar, spring salad

egész csirkével fél csirkével
whole chicken half chicken

7 000 Ft

3 500 Ft

DESSZERTEK / DESSERTS
Madártej, karamell szósz

1 450 Ft

Fehércsokoládés brownie, epres rebarbara ragu

1 450 Ft

Floating island with caramell sauce
White chocolate brownie with strawberry and rhubarb ragout

Szervizdíj: 10% / Service charge: 10%
Allergén összetevőkről kérj tájékoztatást a személyzettől! / About allergenic ingredients ask the staff before ordering!

