
Az óbécsi konyha eredeti alaplevese az alpesi ország 
életelixírének számít és különböző levesbetéteivel 
mindig új arculatát mutatja. 
 
A sajt krémleves aránylag modern találmány, a XX. 
század eleje óta létezik. Annak ellenére, hogy Aszterix 
és Obeliszk ezzel töltötték meg a bendőjüket helvéciai 
utazásuk során.   
 
Természetesen a gulyásleves szülőhazája Magyarország. 
A  XIX. században Bécsen keresztül vezetett az „útja” 
Münchenbe,ahol a gulyáságyút és vele együtt a 
gulyáslevest is „feltalálták”. 
 
 

A legrégebbi források szerint Kínában a tészta 
már i.e. 200-ban, a Han Dinasztia idején létezett. 
Már az ókori Rómában is fogyasztottak tésztát. A 
XII. században Szicíliában tűnt fel. Fellegvárává 
Nápoly vált, mert itt a Földközi tenger tiszta 
levegőjén optimális volt a szárítása. 
 
Az ipari készítésű tésztákat általában 
teflonbevonatú formákon nyomják át. A mi 
tésztáink készítésekor rézformákat használunk, 
ettől a tészta felülete érdes marad,így jobban fel 
tudja venni a mártásokat.  
 

A főtt marhafartő volt Ferenc József császár kedvenc 
étele. A XV. századtól Bécsben a kenyér mellett a 
marhahús volt a legfontosabb élelmiszer. A bécsi 
konyha XIX. századi virágkora idején a Bécsben 
található Sacher étteremben találták ki e  legendás ételt. 
 
Ezt a steak-et a hátszín elülső részéből vágják. A húst 
behálózó márványozottság és a tipikus faggyúmag , ami 
„faggyúszemként” is ismert, teszik a  húst különösen 
szaftossá, intenzív ízzel. 
 
A „bécsi szelet” elnevezés először a  XIX. században  
bukkan fel. Még ha többen azt is állítják, hogy 
eredetileg Olaszországból származik, inkább 
valószínűbb, hogy a bécsi rántott csirkéből ered, amit 
már egy 1719-es szakácskönyv is megemlít. Eredetileg 
borjúhúsból készítették, ma már inkább sertésből. 
 
A sertést keleten már a neolitikumban háziasították. De 
aztán a tenyésztése visszaesett a klímaváltozás és az 
erdők eltűnése miatt. Európában viszont a legfontosabb 
húsforrásunk maradt. 
 
A fogas, a maga fehér és tömör húsával , értékes 
ételeink közé tartozik.  Eredetileg az Elbától keletre a 
Kaszpi-tengerig volt honos. Ma már egész Európában 
elterjedt. 
 
 
 

Az étlapunkon minden étel házilag készül. 
 

A 0,5 literes leveses fazékból: 
 

Marhafartő leves (A,C,L,G) 
klasszikus osztrák levesbetéttel: 

májgombóc,grízgaluska vagy húsrétes, 
zsemlével € 7,50 

 
Sajt krémleves (A,L,O,G) 

sajtos crouton-nal és zsemlével €6,30 
 

Pikáns gulyásleves (A,L,G) 
zsemlével €6,30 

Házi,saját készítésű tészták 
 

Tagliatelle „Carbonara” (A,C,L,G) 
szalonnával ,sonkával és tejszínnel,tojással  

habarva,friss parmezánnal   €12,50 
   

Spagetti (A,B,C) 
zöldfűszeres pestóval,garnélával és 

fenyőmaggal €13,90 
      

 Penne (A,C,H,G) 
zsenge spenóttal,márványsajttal és dióval 

      €11,90 
Tájjellegű ételek 

 
Marhafartő vajpuhára főzve (A,C,L,O,G) 
tejszínes spenóttal, pirított burgonyával, almás

 és metélőhagyma-mártással. €16,90 
 

Rib Eye Steak  (L,O,G ) 
200 gr-os szelet, kívánság szerint átsütve, 

vörösbor-mártással, mediterrán zöldséggel, 
héjában sült burgonyával,tejföllel a tetején  

€27,50 
 

Rántott szelet (A,C,M,G) 
sertéskarajból, petrezselymes burgonyával és 

egy kisadag salátával € 13,90 
 

Borjúpaprikás (A,C,O,G) 
házi szélesmetélttel € 13,90 

 
Ropogósra sült fogasfilé (D,L,O,G) 

zöldsaláta ágyon tálalva € 13,90 



Egy történet a pizzáról?  
Nem egyszerű. 
 
Lapos kenyeret már a korai kőkorszakban (i.e. 45000-től 
9000-ig) is sütöttek forró köveken. Az élesztő hatását 
már az ókorban (i.e.5600-2000) felfedezték, így a kelés 
már nem a véletlenre volt bízva. 
 
Nagy előrelépés volt a mai pizza irányában, amikor 
időszámításunk előtt pár évszázaddal a kenyereket 
elkezdték feltéttel sütni. Marcus Portius Cato Maior 
(akinek a szólást tulajdonítják, mely szerint Karthágót el 
kell pusztítani) már leírta, hogy ezeket a kerek 
kenyereket olívaolajjal és fűszerekkel kenik meg.  A 
rómaiak terjesztették el ezt az ételt egész Európában. 
 
1000 körül bukkant fel Nápolyban a picea és piza 
kifejezés. Nápolyban ma is léteznek szervezetek, melyek 
az autentikus pizzát védik. 
 
A XVI.században volt az utolsó nagy változás a pizza 
körül. A tengeri hajózás élénkülésével Amerikából 
paradicsomot szállítottak. Miután kiderült, hogy a 
paradicsom nem mérgező, rákerülhetett a pizzára. Az 
első kiszállítás 1889-ben történt. Raffaele Esposito 3 
pizzát szállított a királyi udvarba I.Umbertónak és 
feleségének,Margheritának. A hölgy legjobban 
paradicsommal, mozzarellával és bazsalikommal-az 
olasz trikolór színeivel- szerette a pizzát, azóta is ez a 
neve ennek a pizzának. 
 

A vendégváró falatkák a mai gyors életünk 
szimbólumává váltak,a munkában és szabadidőben 
is. 
 
A középkorban az ember csak kézzel evett. Amikor a 
bizánci birodalomban elterjedt a villa, nálunk az 
egyház azt hirdette, hogy az ujjaink elegendőek az 
isteni adományok megérintéséhez. 
 

A történelem során a salátának inkább 
mellékszerep jutott. Mégis az antik 
Görögországban a saláták keverése és 
fűszerezése művészetnek számított. 
 
A XX. század közepéig a salátát köretnek 
szolgálták fel, a „szegény ember étkének” 
tekintették. Csak utána változott meg az 
étkezési kultúra és az életminőség úgy, 
hogy a saláta az egészséges és a 
természetes alapanyagú étkezés 
szimbóluma lett.   
 

 
 
 

Pizzák 
 

Margherita (A,G) 
paradicsom, mozzarella,bazsalikom  

€ 11,- 
 

Prosciutto  (A,G) 
paradicsom, mozzarella,sonka 

€ 11,50 
 

Szalámi (A,G) 
paradicsom, mozzarella, szalámi 

€ 11,50 
 

Zöldséges pizza  (A,G) 
paradicsom,mozzarella,mediterrán zöldség   

€ 11,50 
 

Mexikói (A,G) 
paradicsom,mozzarella, sonka, szalami, gomba, 

paprika,kukorica,pfefferóni,fokhagyma 
€ 12,- 

 

Quattro Stagioni  (A,O,G) 
paradicsom,mozzarella,sonka,szalámi,gomba, 

kapribogyó,olívabogyó,articsóka 
€ 12,- 

 

A ház pizzája (A,G) 
paradicsom,sajtkeverék,szalonna, hagyma, 

kukorica,gomba 
€ 12,- 

 
Vendégváró falatkák 

 
 
 

Sült oldalas (A,F,M) 
két különböző mártogatóssal, héjában sült 

krumplival,tetején tejföllel  €13,90 
 
 

 
 

Saláták 
 

Nagy vegyes salátatál (A,C,M,O,G) 
grillezett marhahús csíkokkal,fürtös paradicsommal és 

balzsamecet dresszinggel 

 
Egy korsó 
Hallstatt-i sört 
 mellé? 



A csokoládé története 1000 évvel ezelőtt kezdődött Közép-
Amerikában. A kakaót először az olmékok termesztettek, aztán a 
maják is. A maják számára a növény isteni eredetű volt, ezért-mint 
ahogy később az aztékoknál is- fizetőeszközként is használták. A 
spanyol Cortez hozta el a kakaót Európába. 
 
Fia születése után egy trevisoi asszony nagyon gyenge volt. Az 
anyósától egy régi házi recept alapján készült keveréket kapott, ami 
cukorból, tojássárgájából és piskótából állt.,egy kevés kávéval. A 
keverék hatott és a hölgy annyira lelkes lett, hogy egy új desszertet 
alkotott. A tirame su (dobj fel) kifejezésből lett a Tiramisu. 
 
A császármorzsának több története van, íme egy: 
A legtöbbször mesélt történet azt állítja,hogy Ferenc József császár, 
akinek a konyhafőnöke találta ki ezt az ételt és akinek a 
felesége,Erzsébet királynő nagyon vigyázott a vonalaira,egyszer azt 
mondta,hogy „adjátok nekem ide azt morzsát,amit a mi Leopoldunk 
már megint összedobott”. A császárnak nagyon ízlett az étel, így 
hamar ráragadt a császármorzsa kifejezés. 
 

Mi lehetne osztrákosabb a rétesnél? Mégis a 
tésztája a Közel-Keletről származik. A törökök 
hozták be Ausztriába, először 1696-ban tesznek 
róla említést. Mária Terézia emelte a 
szalonképes édességek körébe. 
 
1832-ben, Metternich herceg megbízásából, az 
akkor még tanuló Franz Sacher találta ki ezt a 
tortát. Fia, Eduard Sacher tökéletesítette  bécsi 
tanulóideje alatt a receptet. 
 

A sváboknál a nokedlinek évszádos hagyománya van. 
Már 1725-ből is származik receptje. Ma sima lisztből és 
tojásból készül, akkoriban viszont tönkölybúzából. A 
magas sikértartalma miatt akár tojás nélkül is készülhetett 
a nokedli. A szegénységtől súlytott terület örült ennek az 
igénytelen kalászosnak.  
 
A burgonya eredetileg az inkák birodalmából származik. 
A XVI. században került Európába,de kezdetben nem 
volt közkedvelt. Eleinte csak a föld feletti részét 
fogyasztották, ezáltal mérgezéseket szenvedve. Nagy 
Frigyesnek (XVIII.sz.) egy úgynevezett „krumpli 
törvényt” kellett kibocsátania a termesztés megindítására. 
 

€12,50 
Színes leveles saláták (A,C,M,G) 

kukoricapehellyel ropogósra sütött csirkemellel, 
vegyes magokkal és tökmagolajjal 

€11,90 
 

 
Vegetáriánus ételek 

 
Sajtos nokedli (A,C,L,M,G) 

házilag készült nokedliból,saját aromás 
sajtkeverékkel,pirított hagymával és 

zöldsalátával 
€ 11,90 

 
Héjában sült burgonya (C,G) 

tejföllel,mediterrán zöldségekkel és 
zsázsa-salátával  €10,90 

 
 

 
Édességek 

   
           
Meleg csokoládés sütemény (A,C,G) 

vanília fagylalttal,csokoládészósszal és 
tejszínhabbal  € 7,50 

 
Csokoládé-mousse (A,C,G,H) 

üvegben tálalva,erdei gyümölccsel és 
mentával  € 5,90 

 
Császármorzsa(tejfölös tésztából) 

(A,C,G) 
erdei áfonya kompóttal  € 10,50 

 

Almás-(A,C,O,G) 
vagy Túrós rétes (A,C,G)  €3,80 

tejszínnel vagy vaníliamártással €4,20 
 

Sacher torta  (A,C,G) €3,80 
tejszínnel €4,20 

 
 

Áraink minden adót tartalmaznak, fizetés csak készpénzzel lehetséges! 
 



Az élelmiszerbiztonsági törvények szerint kötelesek vagyunk egyes allergén anyagokat feltüntetni az étlapon, 
minden beszállítónk, receptünk és alapanyagunk dokumentálva van. 

Ezeken és az EU hasonló előírásain való elgondolkozás heves allergiás reakciókat válthat ki! 
Beszéljen velünk: ha Ön allergiás (akár olyan dologra is, ami itt nincs feltüntetve), bizonyosan találunk 

valamilyen megoldást. 
A=gluténtartalmú  gabona,B =rákfélék,C =tojás,D =hal,E =mogyoró,F =szója, G=tej vagy laktóz,H =héjas 

gyümölcsűek,L=zeller,M=mustár,N=szezám,O=szulfitok,P =csillagfürt,R=puhatestűek 
A gondos elkészítés ellenére előfordulhat,hogy az ételek nyomokban más anyagokat is tartalmaznak. 


