
Gulyásleves / Goulash soup 
Marhahúsból készült Gulyásleves 
zöldséGekkel és csipetkével, 
kovászos kenyérrel és heGyes erős 
paprikával tálalva 
Beef Goulash soup with VeGetaBles  
and dumplinGs serVed with sourdouGh 
Bread and hunGarian wax peppers 

napi leves / daily soup  

Grill kecskesajt sütőtök carpac-
cióval, Mustáros sütőtökkréMMel 
és kevert salátával 
Grilled Goat Cheese with pumpkin 
CarpaCCio, mustard pumpkin sauCe 
and mixed Green salad

csirkeMell GuacaMolés kevert 
salátával
ChiCken Breast with GuaCamole 
salad

oriental bowl  
veGán eGészséGtál házi huMMusszal, 
quinoa tabbouleh salátával és 
GránátalMás lencsesalátával

VeGan healthy plate with home-
made hummus, quinoa taBBouleh  
salad, pomeGranate lentil salad

Kérheted hidegen vagy grillezve! 
serVed Cold or Grilled on request.

tripla sajtos szendvics házi 
cipóban / trio of Cheeses in  
homemade Bun

csirkés blt szendvics házi cipóban  
ChiCken Blt in homemade Bun

avocado toast sandwich 

Levesek / Soups

Saláták / Salads

Főételek / Main courses

Szendvicsek / Sandwiches

Egész napos reggelik / Brunch
1690 huf

1490 huf

2690 huf

2490 huf

2990 huf

1590 huf

1790 huf

croissant + 2 dl frissen facsart 
narancs + caffé latte
Croissant + 2 dl fresh oranGe JuiCe 
+ CaffÉ latte 

frittata házi kovászos kenyér 
váloGatással (3 tojásból)
fried frittata with sourdouGh 
Bread seleCtion (3 eGGs)

házi kovászos bundáskenyér 
snidlinGes tejföllel
saVory frenCh toast with ChiVe 
sour Cream

extra
ementÁli saJt / emmentaler Cheese

BaCon

sonka / ham

BÉBispenót keCskesaJttal /  
spinaCh & Goat Cheese

hÁzi koVÁszos kenyÉr VÁloGatÁs /
sourdouGh Bread seleCtion

penne poModoro kézMűves  
MaGyar parMezánnal  
penne pomodoro with hunGarian 
artisan parmesan Cheese 

lazac steak Mentás quinoa 
salátával
salmon steak with mint quinoa 
salad

céklás rizottó füstölt kacsaMellel
Beetroot risotto with smoked duCk 
Breast

csirkeMell kecskesajtos polentával, 
édesköMénnyel és paradicsoMMal  
ChiCken Breast with Goats Cheese 
polenta, fennel and tomatoes

brassói aprópecsenye sertésszűzből, 
kovászos uborkával 
hunGarian roast a la BrasoV made 
of pork tenderloin with leaVened 
CuCumBer

1890 huf

3290 huf

2990 huf

2690 huf

2690 huf

étlap / Menu  

1790 huf

1290 huf

1890 huf

1290 huf

+
450 huf

490 huf

490 huf 

590 huf

390 huf



epres sajttorta  
strawBerry CheeseCake

aranyGaluska  
Golden walnut dumplinGs

szilvás GoMbóc  
marty’s sweet plum dumplinGs  

soMlói Galuska / somloi trifle

Macaron selection
az aKtuális Kínálatról Kérdezz minKet!
ask us aBout our daily offer!

Málna-Maracuja tart 
passion fruit – rasperry tart

sós karaMell tart  
salted Caramel tart 

veGán banánkenyér földiMoGyoró 
szósszal
VeGan Banana Bread with peanut 
sauCe

paleo flódni 
(hunGarian Cake speCiality) 
kókuszviráGcukorral és aGavesziruppal 
édesített újraGondolt flódni Mandula-
liszttel, diós, Mákos és alMás réteGGel, 
szilvalekvárral és diabetikus belGa 
csokoládéval.
rethouGht „flódni” with walnut, poppy 
seed and apple layers, BelGian dark Cho-
Colate on the top with plum Jam under-
neath, sweetened with CoConut flower 
suGar and aGaVe syrup.

kardaMoMos Mascarponés 
csokitorta MeGGylekvárral  
Cardamom ChoColate Cake with 
masCarpone and homemade sour 
Cherry Jam

1390 huf

1490 huf

790 huf 
/ GoMbóc 
   duMplinG

1790 huf

450 huf

1290 huf

1290 huf

1290 huf

890 huf

1390 huf

Házi süteményeinket és péktermékeinket minden 
reggel frissen készítjük helyben.

Our homemade pastries and cakes are freshly 
baked every morning.

az aktuÁlis kínÁlatról kÉrdezz minket! 
ask us aBout our daily offer!

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 
főCukrÁsz: BuGyJÁs erik 
üzletVezető: kőVÁri tímea
üzletVezető helyettes: Bakonyi zsolt

köVess minket! / follow us!

wifi: martys19

marty’s kitchen&barmartys_ budapest


