
 

Étlap 
 

A jelen helyzet tapasztalatait felhasználva írtunk egy új étlapot. Olyan ételeket kreáltunk, amik 
szállíthatóak, otthon is elfogyaszthatóak, akár melegíthetőek, de mégis mi vagyunk. Mégis a Búsuló 
Juhász étterem készítette a ránk jellemző ízekkel. Ha pedig újra fogadhatunk vendégeket akkor újra 

kreálunk egy olyan étlapot, amit megszokhattak tőlünk. 
 

 
Előétel-Levesek 
 
Kacsamáj pástétom, körte, briós        1 890,- 
Kakasleves zöldségekkel, tésztával       1 390,- 
Medvehagymakrémleves burgonyagombóccal        990,- 
Zöldborsókrémleves, szezámos sajtos ropogós        990,- 

 

Főételek 

Cézár saláta csirkemellel          2 290,- 
Lazac steak medvehagymás rizottóval       3 290,- 
Konfitált kacsacomb, káposztás rétessel, birsalmával     2 990,- 
Tanyasi csirkemell rizi-bizivel és káposztasalátával     2 690,- 
Borjúpörkölt tojásos nokedlivel         2 890,- 
Lapály hosszú karaj rántva, burgonyapürével      2 690,- 
Fetával és aszalt paradicsommal töltött csirke rántva, burgonyapürével  2 790,- 
Brassói tanyasi csirkemellből        2 690,- 
Grillezett kecskesajt kevert salátával, mézes-mustáros dresszinggel, dióval 2 790,- 
Friss tészta medvehagymás vargányaraguval      1 990,- 
 
Kofa savanyúság            490,- 
 
Desszertek 

 
Répatorta tonka babos mascarpone-val      1 290,- 
Bounty, csokoládé, kókusz (cukor, glutén mentes, nyers vegán )    2 390,- 
Somlói galuska pohárban         1 490,- 
 

 
Ételeink allergén tartalmáról érdeklődjön a felszolgálóknál vagy kérje allergén táblázatunkat. Kiszállítás a 

Gellért-hegyen 500 Ft Budapest más területéről pedig a Wolt-on vagy a Netpincér-en keresztül lehet rendelni 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Menu 
 
Appetizers-Soups 
 
Duck liver pate, pear, Brioche         1 890,- 
Rooster broth, vegetables, vermicelli        1 390,- 
Wild garlic leaves cream soup with potato dumplings      990,- 
Green peas cream soup with crispy sesame and cheese finger     990,-  

 
Main dishes 
 
Caesar salad, chicken breast         2 290,- 
Salmon steak wild garlic leaves risotto       3 290,- 
Slow baked duck leg, cabbage strudel, plum chutney     2 990,- 
Free range chicken breast, green peas-rice, cabbage salad     2 690,- 
Hungarian veal stew, egg dumplings        2 890,- 
Breaded pork cutlet, mashed potato        2 690,- 
Chicken breast stuffed with Feta and sun dried tomato, mashed potato  2 790,- 
Farm chicken breast Brassó style ( garlic chicken breast, fried potato)  2 690.- 
Grilled goat cheese with fresh salad, walnut and honey-mustard dressing 2 790,- 
Home made pasta with porcini wild garlic leaves sauce    1 990,- 
 
Hungarian mixed pickles            490,- 
 
Desserts 
 
Carrot cake, tonka bean, mascarpone       1 290,- 
Bounty, Chocolate, coconut (sugar, gluten and lactose free, raw vegan)  2 390,- 
Somlói sponge cake in cup         1 490,- 
 

 
Delivery on Gellért Hill 500 HUF 

You can order from other parts of Budapest via Wolt or Netpincér. 


