
Carpaccio Étlap
(érvényes 2022.11.11-től)

 Gyermekeknek ajánljuk

- Paradicsomos gnocchi 2390.-
- Bolognai spagetti, zöldséges paradicsomos borjúraguval 2590.-                  
- Csirkemell rántva, hasábburgonyával 2990.-

 Hideg előételek és saláták

- Snidlinges balzsamecetes paradicsom saláta 1490.-
- Insalata mista (zöldsaláták, paradicsom, uborka, friss bazsalikom, olívaolaj) 1990.-
- Bivaly mozzarellás caprese saláta friss bazsalikommal és kalamata olívával 3490.-
- Bélszín carpaccio ruccolával, parmezánnal, citrommal, olívaolajjal, piritóssal 4290.-

 Levesek

- Húsleves gyöngytyúkból és fácánból, gazdagon 1990.-
- Toszkán paradicsomleves parmezánnal, tökmagolajjal és zeller ropogóssal 1990.-
- Tárkonyos borjúraguleves 2390.- 
- Mediterrán halleves a tenger gyümölcseivel  ('Zuppa di pesce', vörösmárnából, 
fekete-és vénuszkagylóval, rákkal, tintahallal és fokhagymás pirítóssal) 3990.-

 Meleg előételek

- Fokhagymás pizzagolyók snidlinges tejföllel 2790.-
- Garnéla fokhagymás, csilis  olívaolajban, piritóssal ('Gambas pil-pil') 3990.-                       
- Feketekagyló fokhagymás, fehérboros paradicsommártásban,  pirítóssal 4290.- 
- Tenger gyümölcsei falatkák rántva, fokhagymamártással, citrommal  (tintahal, 
bébipolip, feketekagyló, tigrisrák, szépia) 3990.-

 Tészták
    
- Spagetti paradicsommal, fokhagymával és csilivel 3490.-                                                         
- Spagetti feketekagylóval, vénuszkagylóval, fokhagymával, fehérborral 3990.-
- Spagetti három féle rákkal, paradicsommal, fokhagymával 4290.-           
- Penne tejszínnel, tigrisrákkal, koktélrákkal, fokhagymával és petrezselyemmel 4290.-
- Tagliatelle füstölt lazaccal, tejszínnel, csilivel és friss petrezselyemmel 3990.-
- Tagliatelle kacsamellel, vajas zöldségraguval, vargányával, parmezánnal 4390.-
- Tagliatelle borjúraguval, vargányával, aszalt paradicsommal, parajjal 4490.-
- Tagliatelle  vargányával, kakukkfűvel, spenóttal, mascarponéval  3890.-   
- Gnocchi della nonna, paradicsommal, tejszínnel, csilivel és friss bazsalikommal 3590.-
- Gnocchi csirkemellel, pancettával, petrezselyemmel, tejszínes mártásban 4290.-
- Gnocchi taleggio sajtmártással, aszalt paradicsommal, friss bazsalikommal 3890.-
- Lasagne al forno (paradicsomos, zöldséges borjúragu, besamel  mozzarellával 
besütve) 4290.-        



- Parmezán rizottó grillezett óriás tigrisrákkal 4990.-

 Főételek

- Lazac steak mediterrán zöldséges serpenyős burgonyával és édeskömény pürével 
5690.- 
- Vajon sült fogas filé ricottás, spenótos, tejszínes tagliatellével 5290.-
- Rántott fogas falatkák avokádós, narancsos  zöldsalátával, paradicsommal 4290.- 
- Tintahaltest citrommal töltve, grillezett zöldségekkel és fokhagymamártással 4490.-
- Francia tanyasi csirkemell filé pankó morzsában sütve, burgonyakrémmel, friss 
salátával 4890.-  
- Grillezett gyöngytyúkmell, pirított magvas saláta ágyon, kenyér krutonnal és feta 
sajttal 4690.-
- Kemencében sült kacsacomb lilakáposztával és pirított  gnocchival 5890.-
- Egészben sült sertésszűz vargányás pecsenyemártással és burgonya pürével 4890.- 
- Bécsi szelet tejes borjúból, lilahagymás majonézes burgonyasalátával, citrommal 
5990.-             
- Bélszín steak pecsenyemártással, házi burgonyfánkkal és grillezett zöldségekkel 
8990.-

 Desszertek

- Mascarpone krémes palacsinta erdei gyümölcs raguval 1890.-   
- Csokoládé - dió brownie málnavelővel és friss gyümölcsökkel 1990.-
- Túrógombóc fehér csokoládéval és friss gyümölcsökkel 1990.-

 Pizzák

- Margherita  (paradicsom, mozzarella) 3490.-
- Prosciutto (paradicsom, mozzarella, sonka) 3790.-
- Vegetarian  (paradicsom, mozzarella, cukkíni, articsóka, aszalt paradicsom) 3890.-
- Ungherese  (paradicsom, mozzarella, sonka, szalámi, hagyma, csípős paprika) 3990.-
- Calzone (töltött  pizza! tejföl alap, mozzarella, spenót, fokhagyma, csirkemell) 3990.-
- Pomodori  (paradicsom, friss mozzarella, friss paradicsom, friss bazsalikom) 3890.- 
- Frutti di mare  (paradicsom, mozzarella, kagyló, rák, polip, tintahal, szépia) 4290.-
- Agli spinacchi (paradicsom, mozzarella, spenót, rákok, parmezán) 4290.-
- Formaggi (paradicsom, friss mozzarella, gorgonzola, aszalt paradicsom, feta , 
parmezán, friss bazsalikom) 3990.-
- Carpaccio  (paradicsom, mozzarella, ruccola, serrano sonka, parmezán) 4290.-

Ételeink frissen készülnek, ezért forgalmasabb időszakban kérjük türelmüket!

*Fél adag ételért 70%-os árat számítunk fel.*
Áraink forintban értendők és az általános forgalmi adót tartalmazzák.
A számlák végösszege *10% szervizdíjat* tartalmaz.

Köszönjük a bizalmukat , szeretettel visszavárjuk Önöket, immár 30 éve:
Kárpáti Zsolt alapító tulajdonos, séf;
Dávid Zsolt üzletvezető,
Bakodi Alexandra, Steidl Balázs, Benedek Tibor, Nagy Norbert felszolgálók,
és a konyhában Papp Balázs, Skultéti Róbert, Veres András, Kardos Bence,
Pénzes Szerén és Strasszer Renáta:
a Carpaccio csapata.
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