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TIPP!

PIADINÁK  / PIADINAS     
Olasz lepénykenyerek – az itáliai Emilia Romagna tartomány specialitása…
Italian flat brad – speciality of the italian region Emilia Romagna…

(V) POMODORO 1.090,–
Bruscetta krém, paradicsom, bazsalikom, mozzarella, rucola
Bruschetta cream, tomato, mozzarella, basil, rocket

TOSCANA  1.450,–
sajtkrém, érlelt olasz sonka (prosciutto crudo), mozzarella, paradicsom, rucola
cheese cream, prosciutto crudo, mozzarella, tomato, rocket

ROMA 1.390,–
sajtkrém, olasz főtt sonka (prosciutto cotto), mozzarella, brie sajt, uborka, jégsláta
cheese cream, cooked ham (prosciutto cotto), mozzarella, brie, cucumber, fresh salad

PICCANTE 1.390,–
sajtkrém, csípős nápolyi olasz szalámi, mozzarella, paradicsom, rucola
cheese cream, hot Italian salami, mozzarella, tomato, rocket

PROSCIUTTO e FUNGHI 1.390,–
bruschetta krém, olasz főtt sonka, sült erdei gombák, mozzarella, jégsaláta
bruschetta cream, cooked ham (prosciutto cotto), grilled mushrooms, mozzarella, salad

VENEZIA 1.590,–
bruschetta krém, tonhal, fekete olívabogyó, szárított paradicsom, mozzarella, rucola
bruschetta cream, tuna fish, black olives, mozzarella, sun dried tomato, rocket

POLLO 1.490,–
sajtkrém, grillezett csirkemell csíkok, füstölt sajt, mozzarella, friss saláta
cheese cream, slices of grilled chicken breast, smoked cheese, mozzarella, salad

EXTRÁK /Extras
+ sajt, rucola, bazsalikom, vagy szárított paradicsom / + cheese, rocket or basil +200,–
+ húsfeltét vagy grillzöldség / + meet or grilled vegetables +300,–

CASSONE / CASSONES
Hajtott, nyers tésztába töltött hozzávalók forró vaslapon egybesütve…
Ingredients filled in the raw dough and grilled together on our iron baking sheet

CRUDO  1.590,–
sajtkrém, parmai sonka, brie, mozzarella, paradicsom, friss saláta
cheese cream, prosciutto from parma, bruschetta cream, basil, salad

COTTO 1.490,–
sajtkrém, olasz főtt sonka (prosciutto cotto), gorgonzola (kéksajt), mozzarella, 
uborka, friss saláta
cheese cream, italian cooked ham (prosciutto cotto), gorgonzola, mozzarella, cucumber, salad

PICCANTE 1.490,–
sajtkrém, csípős olasz szalámi, mozzarella, paradicsom, friss saláta
cheese cream, italian hot salami, mozzarella, tomato, fresh salad

PIADINA LEPÉNY OTTHONRA 250,–
Könnyen és gyorsan elkészíthető, kápráztasd el
családodat és vendégeidet
/Teljes kiőrlésű változatban is/



TIPP!

PREMIUM PIADINÁK / PREMIUMS HUF

PARMA 1.690,–
sajtkrém, eredeti pármai sonka, gorgonzola  (kéksajt), mozzarella, paradicsom,  
rucola,parmezán forgácsokkal…
cheese cream, parma ham, blue cheese (gorgonzola) mozzarella, tomato, rocket, parmesan 

FERRARA 1.690,–
szarvasgombakrém, eredeti pármai sonka, mozzarella, paradicsom, friss saláta,  
rucola, parmezan forgácsok
truffle cream, prosciutto from parma, mozzarella, tomato, fresh salad, rocket, parmesan

COMO PREMIO 1.690,–
bruschetta krém, eredeti pármai sonka, sült erdei gombák, mozzarella,  
petrezselyem, friss saláta, parmezán
bruschetta cream, prosciutto from parma, grilled wild mushrooms, mozzarella, salad, parmesan

POLLO e PARMA 1.690,–
sajtkrém, parmai sonka, grillezett csirkemell, mozzarella, paradicsom, friss saláta,  
parmezán, rucola
cheese cream, prosciutto from parma and grilled chicken breast, mozzarella, tomato, salad,  
parmesan, rocket

POLLO VERDE 1.690,–
juhtúró, grillezett csirkemell csíkok, zöld pesto, parmezán,  mozzarella, friss saláta,
ricotta, slices of grilled chicken breast , green-pesto , mozzarella, salad, rocket

PIADINA LIGHT +150,–
Teljes kiörlésű, könnyű tésztából készítve – lenmaggal,  
szezánmaggal
Law fat, whole grain bread with a variety of seeds

PIADINA FITT  
Teljeskiörlésű lisztből, olivaoljaból készült, len-és szezámmaggal ízesített  
piadinák az egészséges táplálkozás jegyében, a fitt hétköznapokért….
Low fat, whole grain bread with variety of seeds in name of healthy diet…

POMODORO FITT 1.550,–
sajtkrém, grillezett csirkemell csíkok, paradicsom, mozzarella, friss saláta, rucola
cheese cream, slices of grilled chicken breast, tomato, mozzarella, salad, rocket

(V) PALERMO  FITT 1.590,–
bruschetta krém, grillezett cukkini, padlizsán, kaliforniai paprika, szárított 
paradicsom, mozzarella, friss saláta
bruscetta cream, grilled zucchine, aubergine, bell pepper, sun dried tomato, mozzarella, salad

CESARE FITT 1.550,–
sajtkrém, grillezett csirkemell csíkok, cézáröntet, friss saláta, mozzarella, rucola
cheese cream, slices of grilled chicken breast, ceasar sauce, salad, mozzarella, rocket

TONNO FITT 1.590,–
bruscetta krém, tonhal, fekete olívabogyó, szárított paradicsom, mozzarella, rucola
bruscetta cream, tunafish, black olives, sun dried tomato, mozzarella, rocket

PARMA FITT  1.790,–
sajtkrém, eredeti pármai sonka, gorgonzola (kéksajt), mozzarella, paradicsom, rucola,  
parmezán
cheese cream, prosciutto from parma, gorgonzola, mozzarella, tomato, rocket, parmezan

POLLO FITT 1.590,–
juhtúró, grillezett csirkemell csíkok, mozzarella, friss saláta, rucola
ricotta, slices of grilled chicken breast, mozzarella, salad, rocket

EXTRÁK /Extras
+ sajt, rucola, bazsalikom, vagy szárított paradicsom / + cheese, rocket or basil +200,–
+ húsfeltét vagy grillzöldség / + meet or grilled vegetables +300,–



TIPP!

Vegetáriánus Piadinák
/ Vegeterian

PIADINÁK  / PIADINAS HUF

Hajtott, nyers tésztába töltött hozzávalók forró vaslapon egybesütve…
Ingredients filled in the raw dough and grilled together on our iron baking sheet

(V) POMODORO 1.090,–
Bruscetta krém, paradicsom, bazsalikom, mozzarella, rucola
Bruschetta cream, tomato, mozzarella, basil, rocket

(V) COMO 1.290,–
Bruschetta krém, sült erdei gombák, grillezett hagyma, mozzarella, jégsaláta  
Bruchetta cream, grilled wild mushrooms, onions, mozzarella, salad

(V) RAVENNA – QUATTRO FORMAGGI 1.450,–
Sajtkrém, gorgonzola (kéksajt), parmezán, brie, mozzarella, jégsaláta
Cheese cream, gorgonzola (blue-cheese), brie, parmesan, mozzarella, salad

(V) CAPRESE 1.290,–
Sajtkrém, paradicsom szeletek, golyómozzarella, friss bazsalikom, jégsaláta, rucola
Cheesecream, buffala tomato, mozzarella, fresh salad, basil rocket

(V) PALERMO 1.450,–
Bruschetta krém, grillezett zöldségek: padlizsán, cukkini, kaliforniai paprika,  
szárított paradicsom, mozzarella, friss saláta, rucola 
Bruschetta cream, grilled vegetables: aubergine, zucchine, bell pepper, sun dried 
tomato, mozzarella, salad and rocket

(V) SICILIA 1.390,–
Zöld pesto, juhtúró, parmezán, brie sajt, mozzarella, saláta, rucola
Ricotta, green-pesto, brie, parmesan, mozzarella, salad, rocket

CASSONE / CASSONES
Hajtott, nyers tésztába töltött hozzávalók forró vaslapon egybesütve…
Ingredients filled in the raw dough and grilled together on our iron baking sheet

(V) POMODORO 1.390,–
Sajtkrém, paradicsom, mozzarella, bruschetta krém, bazsalikom, friss saláta
Cheese cream, tomato, mozzarella, bruschetta cream, basil, salad

(V) SPINACI E RICOTTA FITT 1.650,–
Sajtkrém, spenót, juhtúró, uborka, mozzarella, friss saláta
Cheese cream, spinach, ricotta, cucumber, mozzarella, salad

(V) VEGETARIO FITT 1.590,–
Bruschetta krém, grillezett cukkini, padlizsán, kaliforniai paprika, szárított                                 
paradicsom, mozzarella, friss saláta
Bruscetta cream, grilled zucchine, aubergine, bell pepper, sun dried tomato,                               
mozzarella, fresh salad, 

(V) QUATTRO FORMAGGI FITT – NÉGYSAJTOS 1.650,–
Sajtkrém, gorgonzola (kéksajt ), brie, parmezán, mozzarella, friss saláta
Cheese cream, gorgonzola (blue-cheese), brie, parmesan, mozzarella, salad

EXTRÁK / Extras
+ sajt, ruccola, bazsalikom, vagy szárított paradicsom / + cheese, rocket or basil +200,–
+ húsfeltét vagy grillzöldség / + meet or grilled vegetables +300,–

PIADINA LIGHT +150,–
Teljes kiörlésű, könnyű tésztából készítve – lenmaggal,  
 szezánmaggal
 Law fat, whole grain bread with a     of seeds



TIPP!

SALÁTÁK / SALADS NAGY ADAG / BIG PORTIONS HUF

Frissen pirított lepénykenyérdarabkákkal kínáljuk / Big portions

(V) CAPRESE 1.390,–
Friss mozzarella, paradicsom, friss bazsalikom, fekete olivabogyó,  
parmezánsajt forgácsok, balzsamecetkrém
Mozzarella, tomato, fresh salad, black olives, parmesan, essence of balsamic vinegar

(V) INSALATA 1.290,–
Friss kevert saláta fekete olívabogyó, mozzarella golyók, koktélparadicsom,  
parmezánsajt forgácsok, balzsamecetkrém
Fresh salad, olives, mozzarella, cherry tomatoes, parmesan, balsamic vinegar

(V) RUCOLA 1.490,–
Rucola és friss kevert saláta, koktélparadicsom, mozzarella golyók,  
parmezán sajt forgácsok, balzsamecetkrém 
Rocket and fresh mixed salad, cherry tomatoes, mozzarella balls, parmesan cheese  
and eesence of balsamic vinegar

(V) GÖRÖG / Greak salad 1.590,–
Friss saláta, fetasajt, fekete olivabogyó, uborka, lilahagyma, paradicsom
Fresh salad, feta cheese, cucumber, black olives, onion, tomato

GÖRÖG SALÁTA GRILLEZETT CSIRKEMELLFILÉVEL /  2.090,–
Greak salad with grilled chicken breast

 
CÉZÁR SALÁTA   1.790,–
Friss saláta, grillezett csirkemell csíkok, cézár öntet, koktélparadicsom
Fresh salad, slices of grilled chickenbreast, ceasar sause, cherry tomatoes

TONNO 1.890,–
Friss kevert saláta, tonhal, fekete olívabogyó, koktélparadicsom, mozzarella golyók,  
parmezán forgácsok
Fresh salad, tunafish, black olives, cherry tomatoes, mozzarella, parmesan

RUCOLA CON PARMA  1.990,–
Rucola és friss kevert saláta, koktélparadicsom, mozzarella golyók,  
parmezán sajt forgácsok, balzsamecetkrém, pármai sonka szeletkékkel
Prosciutto from parma, rocket and fresh mixed salad, cherry tomatoes, mozzarella balls,  
parmesan cheese and essence of balsamic vinegar

Frissen facsart gyümölcslevek 350,–

NARANCS, GRAPEFRUIT 0,1 L



ÉDESSÉGEK / DESSERTS HUF

Házilag készített finomságaink  
Home made desserts

TIRAMISÚ (Minimum 1 napos előrendelés esetén) 890,–
Mascrapone krémmel és kakaóporral
With mascarpone cream and cocoa

PANNA COTTA (Minimum 1 napos előrendelés esetén) 690,–
Olasz vanília puding erdei gyümölcs, eper, vagy karamell öntettel
Italian vanilla pudding with caramel, forest fruit or strawberry sauce

ÉDES PIADINA / Sweet piadinas 790,–
Nutellával vagy mascarpone krémmel / With nutella and mascarpone cream

KÁVÉK  
Espresso / Ristretto 420,–
Macchiato 490,–
Hosszú kávé 490,–
Cappuccino 590,–
Latte macchiato 590,–
Café latte  590,–
Melange tejjel és mézzel/ with milk and honey 750,–
Forró csoki / Hot chocolate 490,–

TEÁK  
dilmah tea különlegességek/ dilmah tea 590,–

GYÜMÖLCSLEVEK / JUICES  
Cappy gyümölcslevek / Fruit juices 0,2 l 480,–
Frissen facsart gyümölcslevek / freshly squeezed juices 0,1 l 350,–

ÜDÍTÔK  
Coca Cola, Coca Cola light, Tonik, Gyömber 0,2 l 380,–
Coca Cola, Coca Cola light 0,33l 450,–
Nestea 0,25l 450,–
Natur Aqua 0,25 l 380,–
Natur Aqua 0,5 l 450,–
Házi limonádé 0,1 l 200,–

BOROK 
BIANCO CHARDONNAY VENETO 0,1 l 690,–
velencei száraz fehérbor / dry white wine from venice 

ROSATO CORVO  0,1 l 720,–
olasz rosé bor / Italian rosé wine   

ROSSO NEGROAMARO 0,1 l
könnyű száraz olasz vörösbor / light dry Italian red wine 790,–

ROSSO VALPOLICELLA CLASSICO DOC 1 palack
testes száraz olasz vörösbor / full-bodied dry Italian red wine 6.400,–

ROSSO MONTEVERDI 0,1 l 720,–
olasz eperbor / Italian strawberry wine

SÖRÖK 
Dreher 0,33 l 490,–
 



VEGETÁRIÁNUS PIZZÁK   
MARGHERITA 1.450,–
paradicsomszósz, mozzarella, bazsalikom

RUCOLA 1.550,–
paradicsomszósz, mozzarella, sült paradicsomkarika, rukkola

CAPRESE 1.690,–
paradicsomszósz, szeletelt-mozzarella, sült paradicsomkarika, friss bazsalikom

VERDURA 1.690,–
paradicsomszósz, mozzarella, grillezett padlizsán, paprika, zukkíni

FUNGHI E CIPOLLA 1.550,–
paradicsomszósz, mozzarella, pirított erdeigomba-mix, sült hagyma

PESTO E GRANA 1.650,–
paradicsomszósz, zöldpesto, mozzarella, parmezán, rukkola

4 FORMAGGI 1.650,–
paradicsomszósz, mozzarella, parmezán, camembert, gorgonzola (kéksajt)

5 FORMAGGI (!) 1.750,–
tejfölös-sajtkrém, mozzarella, parmezán, camembert, gorgonzola, sült hagyma

KLASSZIKUS PIZZÁK   
PROSCIUTTO COTTO 1.750,–
paradicsomszósz, mozzarella, olasz főtt sonka (cotto) szeletek

PROSCIUTTO CRUDO 1.950,–
paradicsomszósz, mozzarella, pármai sonka

QUATTRO STAGGIONI 1.750,–
paradicsomszósz, mozzarella, sonka, gomba, kukorica, sült paradicsomkarika

SALAME PICCANTE 1.850,–
paradicsomszósz, mozzarella, csípős nápolyi szalámi, sült paradicsomkarika

POLLO AL BIANCO 1.950,–
tejfölös-sajtkrém, mozzarella, pirított csirkemell, pirított erdei gomba-mix

POLLO CON SPINACCI 1.850,–
paradicsomszósz, mozzarella, spenótlevelek, pirított csirkemell

HAWAII 1.850,–
paradicsomszósz, mozzarella, főtt sonka, ananászdarabkák

BACON 1.850,–
paradicsomszósz, mozzarella, baconszalona, sült hagyma, csípős pepperoni öntet

TONNO 1.950,–
paradicsomszósz, mozzarella, tonhaldarabkák, szárított paradicsom, oliva

PRÉMIUM PIZZÁK   
RUSTICA 2.350,–
paradicsomszósz, mozzarella, pármai sonka, parmezán, aszalt paradicsom, olíva

PARMA 2.550,–
paradicsomszósz, mozzarella, pármai sonka, parmezán, gorgonzola, paradicsom,
rukkola

TARTUFFO 2.350,–
tejfölös-sajtkrém, mozzarella, olívás szavasgombaöntet, pirított csirkemell, 
parmezán

GAMBERETTI 3.250,–
paradicsomszósz, mozzarella, pirított fokhagymás rákfarok, paradicsom, rukkola

VÁLASZTHATÓ FELTÉTEK  
 

ZÖLDSÉGEK zölderős paprika, sült hagyma, sült gomba, kukorica, +150,–
paradicsom, uborka, olíva

SAJTOK mozzarella, szeletelt-mozzarella, camembert, parmezán,  +250,–
füstölt sajt, gorgonzola (kéksajt)

HÚSOK főtt sonka, tonhal, pirított csirkemell, bacon, óriás olasz csípős szalámi +350,–

PRÉMIUM I. szarvasgomba öntet, rukkola, friss bazsalikom,  +300,–
szárított paradicsom, zöld pesto

PRÉMIUM II. pármai sonka, gamberoni (garnélafarok) +650,–

A HÁZ AJÁNDÉKA
CSÍPÔS OLÍVÁS PEPPERONI vagy FOKHAGYMÁS OLIVA ÖNTET



ROTOLO / FELTEKERT PIADINA HUF

ROTOLO TRICOLORE 1.490,–
Főtt sonka, sajtkrém, kalifornia paprika, rucola 
Ham - Prosciutto Cotto-, cheese cream, california paprika, rucola

(V) ROTOLO VEGETARIANO 1.290,–
Bruschetta krém, mozzarella, parmezán, fekete olivabogyó 
Bruschetta sauce, mozzarella, black olives, parmesan cheese
 
ROTOLO POLLO E PESTO 1.490,–
Sajtkrém grillezett csirkemell csíkok, mozzarella, pesto 
Cheesecream, grilled chickenbreast slices,mozzarella, pesto

ROTOLO SZELETEK
AJÁNLOTT ADAG:  KB. 4-5 SZELET FEJENKÉNT 

ROTOLO TRICOLORE 300,–
Főtt sonka, sajtkrém, kalifornia paprika, rucola /szelet
Ham - Prosciutto Cotto-, cheese cream, california paprika, rucola

(V) ROTOLO VEGETARIANO 300,–
Bruschetta krém, mozzarella, parmezán, fekete olivabogyó /szelet
Bruschetta sauce, mozzarella, black olives, parmesan cheese
 
ROTOLO POLLO E PESTO 300,–
Sajtkrém grillezett csirkemell csíkok, mozzarella, pesto /szelet
Cheesecream, grilled chickenbreast slices,mozzarella, pesto

Kérdésed van az újdonságokkal kapcsolatban?
Keress minket bátran!
Barbara - +36 (30) 251 9176 

EXTRÁK / Extras
+ sajt, ruccola, bazsalikom, vagy szárított paradicsom / + cheese, rocket or basil +200,–
+ húsfeltét vagy grillzöldség / + meet or grilled vegetables +300,–

(V) hús nélkül készült ételeink / dishes without meat


