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Halak:
•  Grillezett norvég lazacfilé 300 g 5.590.-•  Grillezett norvég lazacfilé 300 g 5.590.-

•  Egészben grillezett szivásváradi  •  Egészben grillezett szivásváradi  
pisztráng 300 – 350 g 5.690.-pisztráng 300 – 350 g 5.690.-

•  Bőrös fogasfilé 250 g 5.590.-•  Bőrös fogasfilé 250 g 5.590.-

•  Garnélanyárs grillezve (2x 6db) 4.490.-•  Garnélanyárs grillezve (2x 6db) 4.490.-

•  Grillezett polipcsáp 8.990.-•  Grillezett polipcsáp 8.990.-

Sertés:
•  Csontos tarjasteak 4.490.-•  Csontos tarjasteak 4.490.-

•  Csontos karajsteak 4.490.-•  Csontos karajsteak 4.490.-

•  Sörben pácolt ropogós csülök 4.990.-•  Sörben pácolt ropogós csülök 4.990.-

•  Grill kolbászkák 3.990.-•  Grill kolbászkák 3.990.-

Szárnyas:
•  Mézes-mustáros pácban érlelt csirke steak•  Mézes-mustáros pácban érlelt csirke steak

 4.590.- 4.590.-

•  Vörös cheddarral grillezett csirkesteak 4.790.-•  Vörös cheddarral grillezett csirkesteak 4.790.-

•  Dorottya szárnyas grill nyárs  4.690.-•  Dorottya szárnyas grill nyárs  4.690.-

Marha steakek:
•  T-bone steak 400 g       8.990.-•  T-bone steak 400 g       8.990.-

•  Rib -  eye steak 400 g       7.990.-•  Rib -  eye steak 400 g       7.990.-

•  Hátszín steak 250 g       6.990.-•  Hátszín steak 250 g       6.990.-

•  Bélszín steak 250 g        7.490.-•  Bélszín steak 250 g        7.490.-

•  Tomahawk steak 1 kg       10.990.-•  Tomahawk steak 1 kg       10.990.-

Köretek: 
•  Fűszeres grillezett héjas burgonya       990.-•  Fűszeres grillezett héjas burgonya       990.-

••  Grill zöldség kavalkád    Grill zöldség kavalkád  
(cukkini, padlizsán, kaliforniai paprika,  (cukkini, padlizsán, kaliforniai paprika,  
csöves kukorica,)    2.500.-csöves kukorica,)    2.500.-

•  Dorottya házi ragu  •  Dorottya házi ragu  
(gomba, lilahagyma, gyöngyhagyma, (gomba, lilahagyma, gyöngyhagyma, 
fokhagyma, petrezselyem, aszalt paradicsom, fokhagyma, petrezselyem, aszalt paradicsom, 
cherry paradicsom, oliva olaj, friss rozmaring)  cherry paradicsom, oliva olaj, friss rozmaring)  

 1.890.- 1.890.-

Minden grill étlapról választott ételünkhöz Minden grill étlapról választott ételünkhöz 

fűszeres héjas burgonya és grill zöldség köretet fűszeres héjas burgonya és grill zöldség köretet 

adunk, valamint Dorottya házi ragut.adunk, valamint Dorottya házi ragut.


