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É T L A P  /  M E N U  
 

           Előételek / Starters 
 

Paradicsomos caprese, mozzarella golyókkal        2.290 HUF 

Tomato caprese with mozzarella balls 

Guacamole pirított tortillával, zöld salátával        2.490 HUF 

Guacamole with baked tortilla and green salad 

Füstölt pisztráng ruccola saláta ágyon, lime-os dressinggel      3.290 HUF 

Smoked trout on arugula salad with lime dressing 

Tatár beefsteak, rozsdabarnára pirított kenyérrel, zöldségekkel       5.490 HUF 
Steak tartare with toast and vegetables 

 
Levesek / Soups 

 
Hideg meggyleves           1.490 HUF 

Cold cherry soup 

Csirkeraguleves, citrommal és friss tárkonnyal      1.790 HUF 

Chicken soup with lemon and fresh tarragon 

Gulyásleves             1.990 HUF 
Traditional Hungarian Goulash Soup 

 
Főételek / Main courses 

 
Arany durbincs vaslapon, friss zöldsalátával és édes chili mártással     5.990 HUF 

Dorado roasted on iron plate with fresh green salad and sweet chilli sauce 

Arany durbincs füstölt paprikás lisztben, friss zöld salátával, tartármártással    5.990 HUF 

Dorado in smoked paprika and flour with fresh green salad and tartar sauce 

Grillezett garnéla avokádó salsával, ruccola salátával, kenyér chipsszel    5.190 HUF 

Grilled shrimp with avocado salsa, arugula salad and bread chips 

Mozzarellás csirke steak, aszalt paradicsomos jázmin rizzsel      2.790 HUF 

Mozzarella chicken steak with dried tomato and fragrant jasmine rice 

Rosé kacsamell filé, friss salátával, lilakáposztapürével és hagymás tört burgonyával   4.490 HUF 

Duck breast with fresh tossed salad, puréed cabbage and  smashed potato balls with onions 

Sertésszűz korongok, bacon pongyolában hagymás burgonyapogácsával    3.590 HUF 

Pork tenderloin medallions in bacon with onion potato cakes 

Wokban pirított sertésszűz csíkok rizstésztával, friss tavaszi zöldségekkel,     3.390 HUF 
szezámmag szórattal   

Wok pork tenderloin strips with fresh vegetables and sesame rice noodles 

Sörrel locsolgatott malac csülök, hagyma textúrákkal, pirított burgonya korongokkal    5.690HUF 

Beer battered pork knuckle with onion textures and roasted potato medallions 
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Vaslapon sült borjú bécsi, sült petrezselymesburgonyával       6.290HUF 

Veal chop roasted on iron plate with roasted parsley potatoes 

Bélszín steak, grill bébikukoricával, avokádós zöldsalátával      8.590 HUF  

Beef steak with grilled baby corn, avocado and green salad 

         Rozmaringgal pácolt tüskés pecsenye, pirított gombás salátával és tepsis burgonyával  7.990 HUF 

Rosemary marinated pork tenderloin with sautéed mushroom salad and roast potatoes 

Stáció Burger, édesburgonya hasábbal        3.990 HUF 
Stáció burger, sweet potato fries 

Kecskesajtos Burger, burgonyakoronggal        3.990 HUF 
Goat cheese burger, potato medallions 

Wokban pirított rizstészta, friss tavaszi zöldségekkel, szezámmag szórattal     2.390 HUF 

Wok fried rice pasta with fresh spring vegetables and sesame seeds  

Sült rizs tojással és zöldségekkel          2.590 HUF 

 Fried rice with eggs and vegetables 

Grillezett parenyica, julienne zöldségekkel        2.790 HUF 

Grilled parenica with roasted julienne vegetables 

Paprikás krumplis rétes          1.990 HUf 

Paprika potatoes strudel 

Saláták / Salads 
 

Friss kevert saláta           2.190HUF 
Fresh mixed salad       

Cézár saláta / natur / csirkés / lazacos / rákos                2.490 /3.090 / 3.690 / 3.990 HUF 
Caesar salad /(classic/chicken/salmon/shrimp) 

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

Avokádós zöld saláta          2.390HUF 

Green salad with avocado  

Pirított gombás saláta          2.590HUF 

Roasted mushroom salad 

         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            1.890HUF 
Somlói’ Dumplings (soft sponge cake with walnuts, vanilla-chocolate- and whipped cream  

Fagylaltkehely           1.990HUF 
Sundae     

Málnavelős csokoládé soufflé        2.490HUF 

Raspberry chocolate souffle 

  

 

 

 

 

 

  
 
 

  
    

 
   

 
    

 
         

 
                      

Glutén/ Gluten 

Laktóz/ Milk 

 Tojás/Eggs 

Szója/Soybean
s 

Hal/Fish 

Rák/Crustacea
ns 
Mustár/Must
ard 
Vegetáriánus/Vegetarian Zeller/Celery 

Szezámmag/Sesame seeds 

Fenyőmag/Pine nut 

Diófélék/Nuts 


