
 

Leveseink 

Minestrone – zöldségleves (csésze)       690 Ft 

Hideg gyümölcsleves (napi ajánlat szerint változhat) (csésze)   690 Ft 

 

„ParkFood” ételeink 

 

Klasszik Burger (1,3)         1990 Ft 

prémium marhahús pogácsa, saláta, paradicsom, uborka, lilahagyma, burger szósz 

Sajtburger (1,3,7)         1990 Ft 

prémium marhahús pogácsa, lapkasajt, saláta, paradicsom, uborka, lilahagyma, burger szósz 

Csibeburger (1,3,7,)         2090 Ft 

rántott csirkemell, saláta, paradicsom, uborka, paprika, lilahagyma, burger szósz 

Vegaburger (1,3,7)         2090 Ft 

rántott trappista sajt, lapkasajt, saláta, paradicsom, uborka, paprika, lilahagyma, burger szósz 

Gigaburger (1,3,7,11)         2490 Ft 

dupla prémium marhahús pogácsa, dupla cheddar sajt, saláta, paradicsom, uborka, paprika, 

lilahagyma, burger szósz 

Extra-gigaburger (1,3,7,11)       2790 Ft 

dupla prémium marhahús pogácsa, dupla cheddar sajt, panírozott hagymakarikák, saláta, 

paradicsom, uborka, paprika, lilahagyma, burger szósz 

 

Klasszik burger menü (1,3,10)       2790 Ft 

Klasszik burger, hasábburgonya, 2 dl szénsavas üdítő 

Sajtburger menü (1,3,7,10)        2790 Ft 

Sajtburger, hasábburgonya, 2 dl szénsavas üdítő 

 

Tortilla (1,3,7)          2690 Ft 

rántott csirkemell csíkokkal, zöldsalátával és paradicsommal töltve tartármártással tálalva 

 

Grillezett Panini szendvicsek  (1,3,7)      2290 Ft 

- sonkával, sajttal, zöldsalátával és koktélparadicsommal tálalva 

- mozzarella sajttal, zöldsalátával és koktélparadicsommal tálalva   

 



 

Klasszikus ételeink 

 

Csirkemell rántva hasábburgonyával (1,3)      2690 Ft 

Gyros tál (7)          2690 Ft 

Gyros hús, hasábburgonya, friss saláta 

Csirkemell roston zöldsalátával tálalva      2790 Ft 

Fűszeres tarja roston steakburgonyával tálalva     2790 Ft 

 

Húsmentes ételeink 

 

Burgonyalángos (3 db) (1,7)        1690 Ft 

sajttal, tejföllel és lilahagymával tálalva 

 

Rántott trappista sajt párolt rizzsel és tartármártással    2690 Ft 

Rántott gombafejek párolt rizzsel és tartármártással    2690 Ft 

(1,3,7) 

 

Vega tortillq (1,3,7)         2690 Ft 

reszelt mozzarella és cheddar sajttal, zöldsalátával és paradicsommal töltve tartármártással 

 

Pizzáink (1,7) 

 

Margaréta pizza – paradicsomszósz, paradicsom karikák, reszelt mozzarella sajt  1890 Ft 

Sonkás pizza - paradicsomszósz, sonka, reszelt mozzarella sajt    1990 Ft 

Szalámis pizza – paradicsomszósz, szalámi, reszelt mozzarella sajt    1990 Ft 

 

Extra feltétek: 

kukorica, lilahagymakarika, paprika             200 Ft/feltét 

 

Saláták 

 

Paradicsomsaláta                       690Ft 

Friss kevert saláta joghurtos öntettel, parmezán sajttal (7)   1690 Ft 

Vegetáriánus Cézár saláta – ahogy mi szeretjük (1,7)    1990 Ft 

jégsaláta, paradicsom, tartármártás, parmezán sajttal és pirított kenyérkockákkal tálalva 

 

 



  

Mártások 

ketchup           150 Ft 

majonéz           150 Ft 

 

 

Desszertek 

Helyben készült, házi süteményeinket kérjük tekintsék meg a sütisvitrinben. 

 

 

 

Fél adag étel rendelés esetén az egész étel 70%-át számoljuk fel. 

Az étel elvitele esetén csomagolási díjat számolunk fel: 200 Ft/doboz 

 
 

 

 

 

Allergén tájékoztató 

1. Glutént tartalmazó gabonafélék 

2. Rákfélék és a belőlük készült termékek 

3. Tojás és a belőle készült termékek 

4. Hal és a belőle készült termékek 

5. Földimogyoró és a belőle készült termékek 

6. Szójabab és a belőle készült termékek 

7. Tej és az abból készült termékek 

8. Diófélék, azaz mandula, mogyoró, dió, kesudió, pekándió, brazil dió, pisztácia, makadámia vagy queenslandi dió és a belőle készült termékek 

9. Zeller és a belőle készült termékek 

10. Mustár és a belőle készült termékek 

11. Szezámmag és a belőle készült termékek. 

12. Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, illetve 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mennyiségben; 

13. Csillagfürt és a belőle készült termékek 

14. Puhatestűek és a belőlük készült termékek 

 

Üzemeltető: Gasztro-Head KFT – 8229 Paloznak, Vadrózsa u.16. 

Adószám: 10279148-2-19 

Áraink magyar forintban értendőek és az áfát tartalmazzák. 

 


