JADŁOSPIS
Pozdrawiamy na pokładzie fregaty Admirała Nelsona!
Z nazwiskiem angielskiego admirała Horatio Nelsona wiążą się długie wyprawy wojenne, krwawe
walki i wspaniałe zwycięstwa. Jeżeli już nie wojnę, to w każdym razie próbujemy wskrzesić z
przeszłości szczególny smak życia, w czym służy nam pomocą nasza nastrojowa restauracja i
cukiernia.
Mamy nadzieję, że nasze wspaniałe poezje potraw zaspokoją wszystkie państwa potrzeby i
przyjemnością będziecie wspominać spędzone tutaj miłe godziny.
Zanim zapoznacie się z naszymi przysmakami prosimy skosztujcie któregoś ze znakomitej jakości
naszego palonego napoju spirytusowego, aby spożywanie naszych potraw sprawiło Państwu
jeszcze większą rozkosz!

Życzymy emocjonującej podróży w królestwie smaków!

Przystawki przed podniesieniem żagli
1. Bruschetta Pomidorowa z domowym pesto

2 290 HUF

2. Sałatka Cezar (pierś z kurczaka, sałatka rzymska, wiórki parmezanowe)

2 990 HUF

3. Krewetki w oleju czosnkowym chili z grzanką

3 390 HUF

4. Befsztyk tatarski Angus (domowy chleb, warzywa)

4 290 HUF

Potrawy wegetariańskie
5. Domowe placki ziemniaczane ze świeżą sałatą (śmietana czosnek i tarty ser)

2 590 HUF

6. Ser smażony (ziemniaki stekowe, sos tatarski)

2 990 HUF

7. Grillowany ser Gomolya z sałatką

3 190 HUF

8. Spaghetti arrabbiata (chili, czosnek, pomidor, wiórki parmezanowe)

3 090 HUF

9. Spaghetti alla norma (pomidory, cukinia, kapary, bakłażan)

3 390 HUF

Zupy bezpośrednio przed wciągnięciem kotwicy
10. Rozgrzewająca zupa śliwkowa z cynamonem

1 690 HUF

11. Zupa grzybowa ze śmietaną i truflą

1 790 HUF

12. Ragout z kurczaka (pierś z kurczaka, warzywa, grzyby, cytryna, tymianek)

1 990 HUF

13. Zupa Wołowa (z Tafelspitz)

1 890 HUF

14. Gulasz Żeglarski (gulasz wołowy, kiełbasa, kwaśna śmietana, ziemniak, fasola)

2 090 HUF

15. Zupa z owoców morza /danie główne/ (owoce morza, pomidory, białe wino i tosty)
4 290 HUF

Smaki regionu
16. Domowe Ratatuj z kiełbasą Mangalica i domowym pieczywem

2 490 HUF

17. Gulasz z czerwonego wina węgierskiego z szarego bydła z makaronem z twarogu

3 990 HUF

Z ptactwa
18. Pierś z indyka Cordon bleu (frytki i sos tatarski)

3 390 HUF

19. Kremowa pierś z kurczaka ze szpinakiem i czosnkiem z tagliatelle

3 290 HUF

20. Pieczona pierś z kurczaka z domowym grillowanym serem Gomolya i świeżą sałatką
3 490 HUF
21. Pieczona pierś z kurczaka z grillowanym ananasem i mozzarellą (ryż jaśminowy,
kremowy sos kaparowy)
3 790 HUF
22. Pierś z kurczaka smażona w pikantnej panierce (ryż jaśminowy, sałatka grillowana, krem
czosnkowy)
3 690 HUF
23. Fajitas z kurczaka (tortilla, pierś z kurczaka, ser, sos salsa, śmietana, sałatka lodowa)
3 790 HUF
24. Udko z kaczki confit (kapusta z czerwonego wina, krokiet jabłkowo-ziemniakowy)
3 590 HUF
25. Pierś z kaczki różanej i wątróbka z kaczki (tłuczone ziemniaki truflowe, smażona cebula,
sos z czerwonego wina i jagód)
6 290 HUF

Z mięsa wieprzowego
26. Kremowe spaghetti carbonara

3 490 HUF

27. Stek cygański z całych smażonych żeberek (smażone ziemniaki, sos paprykowy)
3 490 HUF
28. Wolno pieczony boczek (kremowe puree ziemniaczane, grillowane buraki, smażona cebula)
3 390 HUF
29. Chrupiąca golonka w całości (kapusta bawarska, puree ziemniaczane, sos piwny)
4 490 HUF
30. Smażone kotlety faszerowane boczkiem, serem i cebulą (kremowe puree ziemniaczane,
kompot brzoskwiniowy)
3 790 HUF
31. Borzaska (kotlety schabowe, surówka, śmietana czosnkowa)

3 990 HUF

32. Tortilla z szarpaną wieprzowiną (frytki, sos BBQ)

3 890 HUF

33. Żeberka BBQ (frytki, sos BBQ)

4 490 HUF

34. Wieprzowina z kaczą wątróbką i ragout z grzybów (placki ziemniaczane, piklowana
fioletowa cebula)
4 990 HUF

Z wołowiny
35. Policzki wołowe smażone powoli w Guinness

4 790 HUF

36. Sznycel Wiedeński XXL (sałatka ziemniaczana, konfitura jagodowa)

5 290 HUF

37. Stek cielęcy w zielonej pikantnej panierce (sos śmietankowy, parmezanowa polenta,
grillowane szparagi)

5 790 HUF
38. Angus rib-eye stek (300g, fasolka pomidorowa, grillowana sałatka rzymska, frytki stek)
7 990 HUF
39. Polędwica a’la Strogonow (ryż jaśminowy, krokiet jabłkowy)

8 290 HUF

40. Angus polędwica stek (sos whisky, puree ziemniaczane truflowe, szparagi, grillowany grzyb)
9 690 HUF
41. Surf ’n’ turf – Polędwica steak z krewetką (kremowy sos kaparowy, stek ziemniaczany)
9 990 HUF

Z ryb
42. Frutti di mare – najlepsze z mórz z tagliatelle

3 990 HUF

43. Spaghetti z krewetkami z chili czosnkowym, rukolą i pomidorkami koktajlowymi
3 990 HUF
44. Filet z sandacza (szpinak czosnkowy, ziemniak z pietruszką)

3 990 HUF

45. Filet z sandacza w chrupiącej panierce (sałatka, frytki, chili mayo)

4 190 HUF

46. Gulasz z suma z makaronem z twarogu i chrupiącym boczkiem

3 990 HUF

47. Grillowany filet z suma z ragout z małży czosnkowej (szparagi i puree ziemniaczane)
4 290 HUF
48. Pikantny filet z łososia z grillowanymi zielonymi szparagami (ryż jaśminowy, sos
kaparowy)
4 990 HUF
49. Grillowany łosoś z kremową krewetką czosnkową (tagliatelle i sałatka rzymska)
5 990 HUF

Półmiski dwuosobowe
50. Dwuosobowy półmisek Nelsona

6 990 HUF

(pierś z indyka cordon bleu, grillowana pierś z kurczaka, ser smażony, borzaska, pieczeń cygańska,
frytki, grillowane warzywa, ryż jaśminowy, tarty ser)

51. Drewniany talerz dla dwóch osób

6 990 HUF

(grillowana pierś z kurczaka, smażony boczek, pieczeń cygańska, żeberka, kiełbasa Debreceni,
frytki stek, czosnkowa kwaśna śmietana, surówka z kapusty mongolskiej)

Sałatki przeciwko szkorbutowi
52. Sałatka ogórkowa

790 HUF

53. Mongolska surówka z kapusty

790 HUF

54. Kolesław

790 HUF

55. Sałatka grecka

1 990 HUF

Desery po bitwie
56. Naleśnik makowy (sos waniliowy i ragout truskawkowy)

1 690 HUF

57. Klasyczne czekoladowe brownie z lodami karmelowymi

1 890 HUF

58. Brownie na gorąco czekoladowe (lody waniliowe i ragout z wiśni)

1 890 HUF

W celu zapoznania się z dalszymi propozycjami deserów zapraszamy do zapoznania się z
naszą całodzienną ofertą naszej Cukierni.

Menu dla dzieci
59. Spaghetti Pomidorowe Z Serem

2 290 HUF

60. Paluszki rybne z frytkami i sosem tatarskim

2 290 HUF

61. Panierowana pierś z kurczaka z frytkami

2 390 HUF

Smacznego życzy miejsce zwycięzców PUB NELSONA!
Jakość i smak potraw gwarantuje okrętowy mistrz kucharski Szennyesi Mátyás.
Nasze ceny w każdym przypadku zwierają dodatki!

Godziny otwarcia: P-W-S-C-N: 07:00 - 22.00

P-S: 07:00 - 23:00

Tel.: +36 (52) 270 226 • nelsonpub@nelsonpub.hu
www.nelsonpub.hu • facebook.com/nelsonetterem

