
tapas

MagMix / Nut aNd Seed Mix
pörkölt sósMogyoró, tökMag, 
Mandula 
RoaSted PeaNutS, PuMPkiN SeedS, 
alMoNdS

olívabogyó Mix / Mixed oliveS

Magyaros szaláMi tál 
HuNgaRiaN Cold Cut SeleCtioN  
sonka, háztáji kolbász, tradicionális 
téli szaláMi 
HaM, SauSage, tRaditioNal HuNgaRiaN 

„téli” SalaMi

sajtválogatás / CHeeSe Plate 
faszenes kecskesajt, szent györgy 
sajt, Manchego
aSH Coated goat CHeeSe, SzeNt gyöRgy 
CHeeSe, MaNCHego

faszenes kecskesajtos bruschetta 
házi lilahagyMalekvárral
aSH Coated goat CHeeSe BRuSCHetta 
witH HoMeMade Red oNioN CHutNey

hideg kacsaMájas bruschetta 
bogyós gyüMölcsökkel
Cold duCk liveR BRuSCetta 
witH BeRRieS

zakuszka bruschetta 

fetával töltött paprika 
Feta StuFFed PePPeRS

tortilla chips salsa szósszal 
toRtilla CHiPS witH SalSa 

Előételek / Starters
790 huf

790 huf

1490 huf

1390 huf

1290 huf

1490 huf

790 huf

790 huf

790 huf

Zöldségek / Vegetables
vajon pirult fokhagyMás 
laskagoMba  
Sautéed gaRliC ButteR oySteR 
MuSHRooMS 

lecsó padlizsánnal és cukkinivel
HuNgaRiaN auBeRgiNe aNd 
CouRgette Ratatouille

tejszínes - fokhagyMás bébispenót 
serrano sonkával
CReaMed SPiNaCH witH SeRRaNo HaM

kevert saláta / Mixed gReeN Salad

zöldségrudak / CRuditéS  

paradicsoMsaláta friss 
bazsalikoMMal
toMato Salad witH FReSH BaSil

sült zöldségek / gRilled vegetaBleS

kapribogyós sült kápiasaláta 
RoaSt PePPeR aNd CaPeR Salad

Quinoa tabbouleh 

gránátalMás vöröslencse–saláta 
PoMegRaNate Red leNtil Salad 

sült burgonya / Potato FRieS

sült édesburgonya
Sweet Potato FRieS

padlizsánkréM / auBeRgiNe CaviaR

huMMusz / HuMMuS

zakuszka

790 huf

1090 huf

1390 huf

690 huf

690 huf

590 huf

790 huf

890 huf

1290 huf

990 huf

590 huf

990 huf

690 huf

990 huf

690 huf



vajon pirult fokhagyMás 
garnéla
PRawNS iN gaRliC ButteR 

avokádós lazactatár
SMoked SalMoN aNd avoCado diP

sült Mini debreceni  
HuNgaRiaN CoCktail SauSageS

füstölt kacsaMellsonka párolt 
lilakáposztával 
SMoked duCk HaM witH Sautéed 
Red CaBBage 

Magyaros tapas válogatás
HuNgaRiaN taPaS SeleCtioN 
Magyaros szaláMi tál + sajtválogatás 
+ lecsó padlizsánnal és cukkinivel
HuNgaRiaN Cold Cut SeleCtioN 
+ CHeeSe Plate + HuNgaRiaN auBeRgiNe 
aNd CouRgette Ratatouille

Mindent az egészségért
HealtH iS eveRytHiNg 
avokádós lazactatár + sült édes- 
burgonya + kevert saláta
SMoked SalMoN aNd avoCado diP 
+ Sweet Potato FRieS + Mixed gReeN Salad

vegánok kedvence
vegaNS’ FavouRite 
huMMusz + Quinoa tabbouleh 
+ zöldségrudak
HuMMuS + QuiNoa taBBouleH + CRuditéS 

ínyenceknek
ouR oFFeR FoR gouRMetS
vajon pirult garnélák fokhagyMával 
+ tejszínes - fokhagyMás bébispenót 
serrano sonkával + sajtválogatás  
+ 1 pohár szőke irsai olivér (1,5 dl)
PRawNS iN gaRliC ButteR + CReaMed 
SPiNaCH witH SeRRaNo HaM + CHeeSe 
Plate + a glaSS oF „Szőke” iRSai oliveR 
wHite wiNe (1,5 dl)

Hal és hús / Fish & meat Kedvenceink / Our favourites
1790 huf

1690 huf

790 huf

1490 huf

3490 huf

2990 huf

2690 huf

4990 huf

tapas

1051 BudaPeSt, vöRöSMaRty téR 5.
ÜzeMeltető: Red MaRtyS kFt. 
koNyHaFőNök: MoHay dávid 
Üzletvezető: kőváRi tíMea
Üzletvezető HelyetteS: BakoNyi zSolt

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.

a SzáMla végöSSzege 15%-oS SzeRvízdíjat taRtalMaz. 
PleaSe Note tHat we Have aN additioNal 15% 
SeRviCe CHaRge. 

áRaiNk FoRiNtBaN éRteNdők éS az áFát taRtalMazzák. 

PRiCeS aRe iN HuF, iNCludiNg tHe vat.

köveSS MiNket! / Follow uS!

wiFi: martys19

Marty’s kitchen&barmartys_ budapest


