
Granola: kókusz és málna; csokoládé,  
quinoa és pekándió ízekben választható 
(Kókuszvirágcukorral, juharsziruppal vagy bio agavé  
sziruppal édesítve) 
Granola: AvAilAble in the following 
flAvours: coconut & rAspberry, 
chocolAte, quinoA & pecAn nuts 
(sweetened with coconut nectar, organic agave 
syrup or maple syrup) 

YOGHURT GRANOLA BOWL
Krémes görög joghurt granolával,  
chia maggal, kókusz chips-szel és szezonális 
friss gyümölccsel
creAMy greeK yoghurt with grAnolA, 
chiA seeDs, coconut chips AnD seAsonAl 
fresh fruits

exTRA 

QUICK BReAKFAST
Croissant + 2 dl frissen facsart narancslé  
+ Caffé Latte
croissAnt + 2 Dl fresh orAnge juice  
+ cAffé lAtte 

GRANDMA’S BReAKFAST
Házi kovászos bundás kenyér 
snidlinges tejföllel
sAvory french toAst with chive 
sour creAM

CROQUe MONSIeUR  
Ementáli sajttal és főtt, kistermelői sonkával  
töltött mustáros kovászos kenyér sajttal 
grillezve
sourDough breAD stuffeD with cooKeD 
orgAnic hAM, eMMentAler cheese AnD Dijon 
MustArD, grilleD cheese on top 

eNGLISH BReAKFAST
Kiadós reggeli magyar debreceni kolbásszal,  
sült baconnel, tükörtojással, sült paradi-
csommal, sült gombával és házi paradicso-
mos babbal
rich breAKfAst with hungAriAn spicy  
sAusAge, bAcon, frieD eggs, frieD toMAto, 
frieD MushrooM AnD hoMeMADe beAns

Granola bowls

Reggeli tálak / Breakfast plates

1690 HUF

1290 HUF

1790 HUF

1990 HUF

2890 HUF

350 HUF

piros gyÜMÖlcs Öntet / reD fruits sAuce
stíviával édesítve / sweetened with stevia

ÁfonyA és feKeteribisZKe Öntet /  
cAssis & blueberry sAuce

csoKolÁDé Öntet / chocolAte sAuce

+

i HUNGARIAN BReAKFAST
Igazi ínyenc válogatás bükkfával füstölt  
kolbásszal, kistermelői főtt sonkával, eredeti 
recept alapján készült téli szalámival, házi 
kőrözöttel, melyet tükörtojással, vajjal, zöld 
paprikával, erős paprikával, paradicsommal és 
újhagymával kínálunk
A reAl gourMet selection of beech wooD 
sMoKeD sAusAge, cooKeD orgAnic hAM, 
hungAriAn ArtisAn sAlAMi AnD hoMeMADe 
spicy cottAge cheese spreAD, serveD with 
frieD egg, butter, green pepper, toMAto 
AnD spring onions

FReNCH BReAKFAST
Francia reggeli frissen sült csokis párnával, 
és ropogós vajas croissanttal, melyhez vajat, 
házi lekvárt, akácmézet és házi macaront  
is adunk
french breAKfAst with freshly bAKeD pAin 
Au chocolAt AnD crispy butter croissAnt, 
serveD with butter, hoMeMADe jAM, AcAciA 
honey AnD our hoMeMADe MAcAron

MARTY’S PLATe (2 FőRe / 2 PeRSON)
Háromfogásos reggeli két főnek. 
Első fogásként kétféle szendvicset kínálunk. 
Második fogásként kétféle frissen sült péksü-
teményt házi lekvárral, akácmézzel és vajjal. 
Végezetül pedig kóstold meg házi desszert 
válogatásunkat.
three course breAKfAst for two people. 
As A first course, we offer two KinDs 
of sAnDwiches. As A seconD course we 
offer two freshly bAKeD pAstries with our 
hoMeMADe jAM, AcAciA honey AnD butter. 
finAlly try our hoMeMADe Dessert selection.

exTRA 
goMbA / MushrooM

KÁpiA pApriKA petreZselyeMMel 
és sniDlinggel / reD pepper, pArsley, chives

pArADicsoM bAlZsAMecettel 
cherry toMAtoes & bAlsAMic vinegAr

eMentÁli sAjt / eMMentAler cheese

bAcon / bAcon

sonKA / hAM

fÜstÖlt MAngAlicA KolbÁsZ /  
sMoKeD MAngAlitsA sAusAge

AvocADo / AvocADo

bébispenót KecsKesAjttAl /  
spinAch & goAt cheese

hÁZi KovÁsZos Kenyér vÁlogAtÁs /
sourDough breAD selection

 
 

1890 HUF

2390 HUF

4990 HUF

ReGGeLI ÉS BRUNCH  
BReAKFAST AND BRUNCH   

450 HUF

450 HUF

450 HUF 

450 HUF

490 HUF

490 HUF

490 HUF

590 HUF

590 HUF

390 HUF

+



Kizárólag kistermelői vidéki magyar tojást haszná-
lunk, melynek tyúkjait Magyarországról származó 
alapanyagokkal etettek, melyek összetétele a leg-
természetszerűbb, szójamentes, fitoösztrogént 
nem tartalmazó és régi tapasztalatokon alapul. 

we only use eggs proDuceD in trADitionAl  
hungAriAn coops, where hens Are feD  
eXclusively with All nAturAl, soy-free lo-
cAl proDuce contAins no phytoestrogen. 

TüKöRTOjáS KOváSzOS KeNYÉR 
váLOGATáSSAL (2 TOjáSBÓL)
FRIeD eGGS WITH SOURDOUGH 
BReAD SeLeCTION (2 eGGS) 

RáNTOTTA KOváSzOS KeNYÉR 
váLOGATáSSAL (3 TOjáSBÓL)  
SCRAMBLeD eGGS WITH  
SOURDOUGH BReAD SeLeCTION  
(3 eGGS) 

FRITTATA KOváSzOS KeNYÉR 
váLOGATáSSAL (3 TOjáSBÓL) 
FRIeD FRITTATA WITH SOURDOUGH 
BReAD SeLeCTION (3 eGGS) 

exTRA 
goMbA / MushrooM

KÁpiA pApriKA petreZselyeMMel 
és sniDlinggel / reD pepper, pArsley, chives

pArADicsoM bAlZsAMecettel 
cherry toMAtoes & bAlsAMic vinegAr

eMentÁli sAjt / eMMentAler cheese

bAcon / bAcon

sonKA / hAM

fÜstÖlt MAngAlicA KolbÁsZ /  
sMoKeD MAngAlitsA sAusAge

AvocADo / AvocADo

bébispenót KecsKesAjttAl /  
spinAch & goAt cheese

hÁZi KovÁsZos Kenyér vÁlogAtÁs /
sourDough breAD selection

 
 

Tojásételek / Egg dishes Szendvicsek / Sandwiches

1090 HUF

1290 HUF

i

450 HUF

450 HUF

450 HUF 

450 HUF

490 HUF

490 HUF

490 HUF

590 HUF

590 HUF

390 HUF

1290 HUF

+

Házi péksüteményeink 
    és desszertjeink / Our homemade   
pastries and cakes
i

AvOCADO TOAST SANDWICH 
Pirított kovászos kenyér avokádó szeletekkel, 
pirított tökmaggal és kevert zöldsalátával
toAsteD sourDough breAD with AvocADo 
slices, toAsteD puMpKin seeDs AnD MiXeD 
sAlAD

eGGS BeNeDICT 
Két szelet pirított english muffin posírozott  
tojással és hollandi mártással
poAcheD eggs over butter toAsteD 
english Muffins with hollAnDAise sAuce

Süteményeinket és péktermékeinket minden 
reggel frissen készítjük helyben. 
Az aktuális kínálatról kérdezz minket!
 
our pAstries AnD cAKes Are freshly 
bAKeD every Morning.  
AsK us About our DAily offer!

i 1890 HUF

1890 HUF

ételeinKben előforDuló AllergéneKről Kérj  
tÁjéKoZtAtÁst KollégÁinKtól! / AsK us About the 
Allergens contAineD in our proDucts.

terMéKeinK fÖlDiMogyorót és egyéb olAjos  
MAgvAKAt is felDolgoZó KonyhÁn KésZÜlneK. /  
our proDucts MAy contAin peAnut AnD other seeDs.

esetleges ételérZéKenységeD KérjÜK jeleZD 
KollégÁnK felé. / if you hAve Any speciAl DietAry 
requireMents, pleAse inforM us.

gluténMentes / gluten free

vegetÁriÁnus / vegetAriAn

cuKorMentes / sugAr free

tejMentes / DAiry free

vegÁn / vegAn

A sZÁMlA végÖssZege 15%-os sZervíZDíjAt tArtAlMAZ. 
pleAse note thAt we hAve An ADDitionAl 15% 
service chArge.

fél ADAg esetén AZ Ár 70%-Át sZÁMítjuK fel.  
hAlf-siZe Dish is the 70% of the norMAl price.

ÁrAinK forintbAn értenDőK és AZ ÁfÁt tArtAlMAZZÁK. 
prices Are in huf, incluDing the vAt.

1051 buDApest, vÖrÖsMArty tér 5.
ÜZeMeltető: reD MArtys Kft. 
KonyhAfőnÖK: MohAy DÁviD
ÜZletveZető: KővÁri tíMeA
ÜZletveZető helyettes: bAKonyi Zsolt

ReGGeLI ÉS BRUNCH  
BReAKFAST AND BRUNCH   

KÖvess MinKet! / follow us!

wifi: martys19

Marty’s kitchen&barmartys_ budapest


