
 

 

Áraink a szervízdíjat nem tartalmazzák. 
Az étel- és italfogyasztás után 12% szervízdíjat számolunk fel. The above prices do not contain the 12% service charge 

ÉTLAP /  MENU  
 

           Előételek / Starters 
 

Tavaszi reteksaláta, zsenge cukorborsóval és friss rukkola levelekkel    1.990HUF 
 Spring radish salad with sugar snap peas and fresh rocket 

Sajt falatkák zöld salátával         2.990HUF 
Cheese bites with green salad 

Tatár beefsteak, rozsdabarnára pirított kenyérrel, zöldségekkel      4.490HUF 
Steak tartare with toast and vegetables 

 
Levesek / Soups 

 
Tavaszi édesburgonya-leves         1.190HUF 

Sweet potato cream soup  

Medvehagymás húsgombócleves         1.490HUF 
Pork meatball soup with  wild garlic 

Gulyásleves           1790 HUF 
Traditional Hungarian Goulash Soup 

 
Főételek / Main courses 

 
Roston pisztráng mogyoróburgonyával, remoulados friss salátával    3.990HUF 

Roasted trout with baby potato and fresh salad with remoulade 

Grillezett lazacfilé friss angol zellerrel, sült paradicsommal és parajos burgonyával  4.990HUF 
Grilled salmon fillet with fresh celery, baked tomato and spinach potato 

Csirkemell pankó morzsa köntösben, édes chilivel és illatos jázmin rizzsel   2.990HUF 
Chicken breast in panko breadcrumbs with sweet chilli and fragrant jasmine rice 

Rosé kacsamell filé, friss salátával és lilakáposztapürével     3.990HUF 
Pink duck breast fillet with fresh salad, red cabbage puree 

Sertésszűz korongok, bacon pongyolában hagymás burgonyapogácsával   3.990HUF 
Pork tenderloin medallions rolled in bacon with onion potato patties 

Wokban pirított sertésszűz csíkok, friss tavaszi zöldségekkel, szezámmag szórattal  2.990HUF 
Pork tenderloin strips with vermicelli, fresh spring vegetables and sesame seeds 
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Bélszín steak vaslapon sült burgonyával, spárgával, sáfránymártással,  
        szarvasgombás olajjal          7.990HUF 

Beef Loins steak with roasted potatoes, asparagus, saffron sauce, truffle oil 

Stáció Burger, édesburgonya hasábbal        3.490HUF 
Stáció burger, sweet potato fries 

Kecskesajtos Burger, burgonyakoronggal       3.490HUF 
Goat cheese burger, potato slices 

Paradicsomos spagetti / natúr / csirkés / lazacos / rákos                         2390 / 2990 / 3590 / 3890 HUF 
Spaghetti with tomato sauce // Classic / Chicken / Salmon / Prawn 

Spárgás tavaszi rizottó          2.490HUF 
Asparagus risotto  

Wokban pirított üvegtészta, friss tavaszi zöldségekkel, szezámmag szórattal    2.190HUF 
Wok fried vermicelli with spring vegetables and sesame seeds 

Sült rizs tojással és zöldségekkel          2.390HUF 
Egg fried rice with vegetables 

Grillezett füstölt sajt, julienne zöldségekkel       3.590HUF 
Grilled smoked cheese with julienne vegetables 

 

Saláták / Salads 
 

Friss kevert saláta           2.190HUF 
Fresh mixed salad       

Cézár saláta / natur / csirkés / lazacos / rákos            2190 /2790 / 3390 / 3690 HUF 
Caesar salad /(plain/chicken/salmon/prawn  

Stáció saláta (római saláta, vinegrette, kecskesajt, fenyőmag, eper)     3.190HUF 
Stáció salad (Romaine lettuce, vinaigrette, goats cheese, pine nuts, strawberries) 

Balzsamecetes paradicsomsaláta             990HUF 
Tomato salad with balsamic vinegar 

Vecsési savanyúság               790HUF 
Mixed pickels from the local market 
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Gyerekeknek / Kids menu 
 

Halrudacska vagy csirke nuggets, mosolygós burgonyával     1.890HUF 
Fish fingers or chicken nuggets with french fries 

 
 

Desszertek / Dessert 
 

Somlói Galuska            1.490HUF 
Somlói’ Dumplings (soft sponge cake with walnuts, vanilla-chocolate- and whipped cream  

Créme Brulée friss gyümölccsel         1.290HUF 
Créme Brullée with fresh fruits     

Csokoládé mousse epervelővel         1.490HUF 
Chocholate mousse with strawberries   

 

 

 

 

 

  
 
 

  
    

 
   

 
    

 
         

 
                      

Glutén/ Gluten 

Laktóz/ Milk 

 Tojás/Eggs 

Szója/Soybean
s 

Hal/Fish 

Rák/Crustacea
ns 

Mustár/Must
ard 
Vegetáriánus/Vegetarian Zeller/Celery 

Szezámmag/Sesame seeds 

Földomogyoró/Peanut
s 

Diófélék/Nuts 


