MEDITERRÁN STREET FOOD
Quesadilla Antonio

2320

sült csirkecomb filével, füstölt sajttal, jalapeno paprikával, lilahagymával, friss zöldsalátával, zöldfűszeres olívaolajjal & salsa szósszal

Kérhető vegetáriánus panírozott falatkákkal.

Rakott harcsa andalúz lecsóval

2480

harcsával, andalúz lecsóval, rizzsel & házi chimichurrival

Pitburger Mediterrano

2640

roston sült csirkemellel, sült baconnel, cheddar sajttal, mediterrano szósszal, friss zöldsalátával, paradicsommal & rusztikus sült burgonyával

Pitburger Juliette

2360

roston sült zöldségpogácsával, hagymalekvárral, friss zöldsalátával, paradicsommal & rusztikus sült burgonyával

Pitburgereinket kérheted édesburgonya körettel +290

BUONO SNACKS
Feta sajtos-paradicsomos mártogatós gyökérkenyérrel
roston sült csirkemellel +480 fokhagymás garnélával +680

Olívabogyó mix

1280
860

olívabogyó válogatás & gyökérkenyér

Édes sült csirkés szendvics

1840

mézes-mustáros csirkemell, házi hagymalekvár, magos mustár, római saláta, kaliforniai paprika & gyökérkenyér

Tépett lazacos szendvics

1980

citrusos marinált lazac, fűszeres sajtkrém, paradicsom, római saláta & gyökérkenyér

Patata Bravas

1140

sült burgonyakocka, paprikaszósz & petrezselyem

Mediterrán ráknyárs

1920

fokhagymás garnélarák, római saláta, mascarponés paradicsomragu & mini ciabatta

Focaccia mártogatóssal

1780

frissen sült focaccia, zöldfűszeres olívaolaj, olívabogyó, házi chimichurri & mascarponés paradicsomragu

Választható mártogatósok:
pikáns salsa +250, házi chimichurri +250, ajvár +250, mascarponés paradicsomragu +250 & olívabogyó válogatás +450

Gyökérkenyér kosár
Focaccia

480
640

LEVESEK
Olasz paradicsomleves

960

mozzarella golyókkal & házi grissinivel

Francia hagymaleves

960

sajtos krutonnal

Zsenge zöldséges csirkeraguleves

960

friss petrezselyemmel

Lestyános vadraguleves
házi bazsalikomos burgonyagombóccal

1160

SALÁTÁK
Salátáink mellé helyben sült mini ciabattát adunk és kérhető plusz feltétek:

Marinált tépett lazac .......................................................................................................................... 790
Frissen grillezett csirkemell ................................................................................................................ 590
Frissen grillezett kecskesajt ................................................................................................................ 590

Garbanzo

1740

római saláta, paradicsom, kígyóuborka, olívabogyó, vörösbab, csicseriborsó, citromos-mustáros olívaolaj & petrezselyem

Caprina

2120

zöldfűszeres olívaolajon grillezett Manouri sajt, szárított füge, római saláta, paradicsom, kígyóuborka, olívabogyó & fügés balzsamecet

Club

2140

fűszeres kéregben sült csirkemell, friss zöldsaláta, bacon, főtt tojás, paradicsom, parmezán & majonézes öntet

Cesare		

1580

római saláta, fűszeres kiflikarikák, parmezán & majonézes öntet

Kérhető frissen grillezett csirkemellel +480 vagy marinált tépett lazaccal +680

Mastroianni

2180

fűszeres kéregben sült csirkemell, friss zöldsaláta, paradicsom, rukkola, olívabogyó, szárított paradicsom, parmezán & zöldfűszeres olívaolaj

MAINS & GRILLS
Rántott citrusos zeller			

2120

sült burgonyakockával, friss saláta citromos mustáros olívaolajjal & mascarponés paradicsomos mártogatóssal

Charlotte mézes-mustáros csirkemell		

2640

rostlapon kérgezett csirkemell, almás, rukkolás, magvas salátával & citromos mustáros olívaolajjal

Fokhagymás rostélyos		

2920

fűszeres burgonyakockákkal, friss saláta zöldfűszeres olívaolajjal & ajvárral

Porhanyós grillezett csirkemell

2780

sült édesburgonyával & házi chimichurrival

Roston sült lazac					

3680

pestóval, paradicsommal & friss saláta citromos mustáros olívaolajjal

Zöldséges Paella				

2080

pirított rizzsel, paradicsomraguval, kurkumával, cukkinivel, paprikával, olívabogyóval & korianderrel

„Frutti di Mare” Paella				
pirított rizzsel, paradicsomraguval, kurkumával, lazaccal, garnélával & korianderrel

2420

TÉSZTÁK
Tésztáink kérhetőek extra feltéttel és vegán vagy flexitáriánus változatban is,
aminek költsége +350 Ft változtatásonként.

Választható tésztáink:

spaghetti

penne

teljes kiőrlésű fusilli

házi bazsalikomos gnocchi

+150 Ft

+250 Ft

Pasta di Peppino		

1940

paradicsomos tészta mozzarella golyókkal & zöldfűszeres olívaolajjal

Pasta di Aglio 			

1980

szárított paradicsommal, fokhagymával, újhagymával, petrezselyemmel, paradicsommal & parmezánnal

Kérhető csirkemellel

Pasta di Zarus 			

2040

mascarponés paradicsomragus tészta gombával, zeller kockákkal & rántott citrusos zellerrel

Pasta di Rizzo			

2140

tejszínes tészta baconnel, citromos pankómorzsában forgatott csirkemellel & parmezánnal

Kérhető vegán főzőkrémmel

Pasta di Salmone		

2580

fokhagymás olajjal, tépett marinált lazaccal, olívabogyóval, paradicsommal, petrezselyemmel & parmezánnal

Pasta di Juanito 			

2180

pikáns paradicsomos tészta csirkemellel, jalapeno paprikával, sült baconnel & cheddar sajttal

Gnocchi di Rosa		

2280

pirított házi bazsalikomos gnocchi csirkemellel, sült almával, pirított tökmaggal, paradicsommal, újhagymával & parmezánnal

Gnocchi di Salvatore		

2440

bazsalikomos gnocchi fehérboros sajtmártásban, csirkemellel, pirított gombával, baconnel, füstölt sajttal kemencében sütve

Lasagne Bolognese		
kemencében sült lasagne friss rukkolával & parmezánnal

2480

PIZZA
Pizzáink laktózmentes mozzarellával is rendelhetők és minden Calzonénk
paradicsomos mártogatóssal tálaljuk.

Calzone Formaggio				

2240

paradicsomszósz, mozzarella, füstölt sajt, parmezán, szárított paradicsom

Calzone Foresta				

2180

paradicsomszósz, sonka, füstölt sajt, pirított gomba

Calzone Pollo					

2280

paradicsomszósz, csirkecomb filé, sült bacon, mozzarella, paradicsom, lilahagyma

Calzone Darius					

2340

fokhagymás tejföl, csirkecomb filé, sült bacon, főtt tojás, mozzarella

Ø 32 cm

Margherita					

1820

pizzaszósz, mozzarella, friss bazsalikom

Quattro Stagioni				

2120

pizzaszósz, mozzarella, sonka, chorizo, olívabogyó, gomba

Americana					

1980

pizzaszósz, mozzarella, sonka, kukorica

Buono						

2140

fokhagymás tejföl, mozzarella, chorizo, bacon

Chorizo						

2340

pizzaszósz, mozzarella, chorizo, szárított paradicsom, pesto, parmezán

Gamberetti						

2520

mascarponés paradicsomragu, mozzarella, fokhagymás garnéla, lazac, olívabogyó, parmezán

Dalmát						

2280

pizzaszósz, mozzarella, Kras szárított sonka, friss rukkola

IL Regalo					

2080

pizzaszósz, mozzarella, füstölt sajt, chorizo, hagyma, pfefferoni

Tre Formaggi				

2040

pizzaszósz, mozzarella, füstölt sajt, parmezán, friss rukkola

BUONO ALLEE XI. ker., Október huszonharmadika u. 6–10., Tel.:+36 20 294 4974
Nyitva tartás: hétfő-szombat 10:00-22:00, vasárnap 10:00-20:00. Konyhánkat 30 perccel a nyitva tartás vége előtt zárjuk. Az árak forintban értendők, és tartalmazzák az áfát.
Elvitel esetén a csomagolóanyagok költsége felszámolásra kerül.

