Katlan Tóni
ÍZ • ÉLMÉNY • ÉRTÉK
HIDEG ELOÉTELEK
ecetes harcsa, áfonya, vajtök,
csalán | 1 750 ft

csángó szőlőleveles töltike
bárnyhússal | 2 450 ft

mi, mu, fi

Arrafelé húsos galuskának hívják. Ünnepekkor,
jeles alkalmakkor készítették az asszonyok
kalákában. Hajdina, köles és kukorica kásával,
sok-sok zölddel és zöldségekkel készül.
A receptjét Dr. Nyisztor Tinkától, az első
moldvai néprajzkutatótól kaptuk.

zúza pástétom, torma zselé,
fekete retek | 1 750 ft
mi, ce, mu

füstölt bélszín, zsázsa,
paradicsom, dióolaj | 2 250 ft

mi, ce, mu, gl

mi, ce, mu, nu

káposztalevélen sült burgonyás cipó (45 dkg) | 510 ft
GL | kenyereink elvitelre is kérhetők!

Vörösboros lilahagymás teljeskiőrlésű tönköly cipó (45 dkg) | 690 ft
GL | kenyereink elvitelre is kérhetők!

ZÓNA

avagy kis főételek

grillezett gomolya, leveles saláták,
ajvár | 2 050 ft

rákhússal töltött
derelye | 2 550 ft

mi, ce, mu

Egykor annyi rák volt vizeinkben, hogy törvény
tiltotta hetente kettőnél többször rákkal etetni
a napszámosokat. Mára csaknem eltűnt
folyóinkból. A pákásztanya bográcsától főúri
konyhákon át rengeteg receptje ismert, kár
lenne elfeledni ezeket. Hogy most
elkészíthessük, Franciaországból hozattunk
folyami rákhúst.

pecsenye libamáj, káposztás
tócsni | 2 250 ft
mi, ce, mu, eg, gl

füstölt velőscsont, fermentált
hagymák | 1 950 ft
mu

mi, ce, mu, cr, eg, gl

LEVESEK
zöldborsó krémleves, kecskesajt
hab, füstölt harcsa | 1 450 ft
mi, ce, mu, fi, gl

malac raguleves, sós uborka,
tejföl | 1 650 ft
mi, ce, mu

bivaly erőleves, gyökérfélék,
pofa szeletek | 1 650 ft

csalánleves | 1 450 ft
Gyakori ínségétel volt, emiatt a nehéz idők
elmúltával nem szívesen készítették. Milyen
érdekes, hogy ma pedig már szuperfoodnak
is mondhatjuk. Vesebajtól hajhullásig
rengeteg bajra jó ez a növény. Vajjal, friss
kakukkfűvel pedig rendívül finom étel.
mi, ce, mu

ce
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FO FOGÁSOK
vajban sült fogas filé, zöldborsó,
rizskása | 3 950 ft

pecsenye kacsamell, puliszka, kelvirág,
zsenge káposzta, karotta | 3 950 ft

tokhal, gumós zöldségek,
petrezselyem | 7 250 ft

borsos malacszűz, gomba, tavaszi
zöldség, sonkahagyma | 3 950 ft

tanyasi jérce kotlett, padlizsán,
kápia, patisszon | 3 650 ft

báránycsülök, burgonya, paradicsom,
koriander | 4 850t

mi, ce, fi, mu

mi, ce, mu

mi, ce, mu, fi

mi, ce, mu

mi, ce, mu

mi, ce, mu

bivaly tokány, dödölle, zeller, szalonna | 3 850 ft
Az erdélyi tokány vagy tokán hagyománya messze a paprika előtti korba nyúlik vissza, Mivel
arrafelé a fűszerpaprika használata nem terjed el, Erdély gasztrokultúrájában sokkal több illó
fűszer használata maradt meg. Tárkony, csombor, rozmaring, vagy a friss kakukkfű és zsálya,
mint ebben a receptben.
Az ország túlsó végéből származó körettel párosítottuk. Vajon összeillenek?
mi, ce, mu, gl, eg

HÚSMENTES
ÉTLAP
padlizsán tatár, spenót,
tojás, paradicsom | 1 450 ft

bulgur piláf, karotta, ördögszekér
gomba, cukkini | 2 750 ft

zöldborsó krémleves, kecskesajt
hab, olajos magvak | 1 450 ft

pirított laska tészta, gumós
zöldségek, zsendice | 2 250 ft

vegetáriánus hideg előétel | mi, mu

vegán főétel | ce, mu

vegetáriánus leves | mi, ce, mu,
gl, nu

vegetáriánus főétel | mi, ce, mu, eg, gl, nu

grillezett gomolya, leveles
zöldek, ajvár | 2 050 ft

Rizs puding, bogyós
gyümölcsök | 1 350 ft

vegetáriánus zóna étel | mi, ce, mu

vegán desszert

GYERMEK
ÉTLAP
tyúkhúsleves, metélt tészta | 1 250 ft
ce, eg, gl

diómorzsás csirke falatok, burgonyapüré | 1 950 ft
mi, ce, mu, eg, gl

húsgombóc, zöldborsó főzelék | 1 650 ft
mi, ce, mu, gl, eg

almás palacsinta, fahéj, karamell | 850 ft
mi, gl, eg
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DESSZERT & SAJT
akácmézes túrógombóc, diómorzsa,
tejfölhab, málna | 1 650 ft

görhe, aludttejhab | 1 450 ft

mi, eg, gl, nu

Az ország legtöbb táján ismert étel. Ették
sósan is, de édesen gyakoribb volt.
Gyakorlatilag egy kukorica keksz. Omlós és a
kukorica miatt ízes, mindamellett
gluténmentes. Aludttejből készült karamellel
ízesített habbal és lekvárral adjuk.

epres lepény, vanília,
citromfű | 1 650 ft
mi, eg, gl

somlói pohárkrém | 1650 ft
mi, eg, gl, nu

mi

sajt válogatás olajos magvakkal és aszalt gyümölccsel | 2 350 ft
mi, nu

TEA
earl grey - fekete tea | 590 ft

borsmenta | 590 ft

jázminos zöld tea | 590 ft

kamilla, gyümölcs, méz | 590 ft

hibiszkus, szederlevél, cseresznye | 590 ft

KÁVÉ

one eleven concept roasters
"A kávé nem old meg mindent, de segít megtalálni a megoldást!"
Legalábbbis nálunk mindig! Minden megbeszélésünkön van egy pont, amikor Tóni felteszi az egyik kedvenc kérdését:
"Kinek készíthetek egy jó kávét?".
A OneEleven csapata nem csak a tökéletes kávészemek kiválasztásában, hanem abban is segít nekünk, hogy tökéletes
főzetet és gyönyörű tejhabot készítsünk nektek. Készíthetünk most mi nektek egy jó kávét?

ESPRESSO | 590 FT

adagonként 9 g Arabica Natural Brazíliából a
Fazenda Serra Gazdaságból.

CAPUCCINO | 720 FT

DUPLA ESPRESSO | 990 FT

dupla adag a fenti kávéból, a kávénak 27-30 mp
alatt kell elkészülnie, mert így adja számunkra a
legélvezetesebb ízt.

egy szép espresso, melyet lágy és könnyű
tejhabbal engedünk fel.

ESPRESSO MACCHIATTO | 590 FT

AMERICANO | 590 FT

CORTADO | 990 FT

rövid kávét főzünk, amit forró vízzel engedünk
fel, ha hosszabbra főznénk kellemetlen savak
extraktálódnának.

JEGES KÁVÉ | 1 150 FT

tej, kávé, jég: a napfény szerelmeseinek.

makulátlan kávénkat kevés tejjel pöttyözzük be.

egy kávé megkurtítva. Ez esetben a savakat kurtítjuk
egy kevés tejjel, egy rész kávé, egy rész tej.

LATTE | 790 FT

egy remek espresso gazdagon tejjel és tejhabbal.
Tudtad, hogy a kávé, amit iszol 1150 m magasan terem?

kávé italaink felárral koffeinmentes, laktózmentes változatban, illetve rizstejjel is kérhetők!
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