
 

 
 
 

 
Múzeumkert Vendéglő és Panzió 

3988 Széphalom, Kazinczy út 268. (Autóparkoló) 
Telefon/Fax: +36-47/321-889  

www.muzeumkert-vendeglo.hu - email: muzeumkert@freemail.hu – Keressen minket a facebook-on is! 
Ételeink frissen készülnek és a forgalomtól függően megnőhet elkészítésük ideje! 

 
Ételeinket Takács Gábor Mesterszakács készíti! Jó étvágyat kívánunk! 

 

Specialitásaink – Špeciality 
 
  
  

VVaaddsszzeelleett  bbuurrgguunnddii  mmáárrttáássssaall,,  ááffoonnyyááss  
ggőőzzggoommbbóóccccaall,,  cchhiilliiss  ppááccoolltt  kköörrttéévveell    

Plátok z diviny s burgundskou omáčkou, 
čučoriedkové gombóce, v páci z chilli papričiek 

2950,-Ft 
 

 
  

  
GGrriilllleezzeetttt  vvaajjhhaall  sstteeaakk  hhoollllaannddii  mmáárrttáássssaall,,  
ggaarrnnééllááss  ttaagglliiaatteelllléévveell  ((sszzéélleess  mmeettéélltt))    
Grilovaný steak z makrely s holanskou omáčkou, 
garnelové tagliateli (široké cestoviny)      

2750,- Ft  

 
  
  
  
  

  
KKoonnffiittttáálltt  kkaaccssaaccoommbb  ((ssoouussvviiddee))  vvaarrggáánnyyááss  

rraavviioolliivvaall,,  nnaarraannccsslleekkvváárrrraall  
Konfitované kačacie stehno (sousvide) s hríbovými 

raviolami a pomarančovým lekvárom 

2950,- Ft 
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Ételeinket Takács Gábor Mesterszakács készíti! Jó étvágyat kívánunk! 

 

Specialitásaink – Špeciality 
 

  
  

SSüülltt  lliibbaaccoommbb  ((ssoouussvviiddee))  ssüülltt  ééddeessbbuurrggoonnyyáávvaall,,  
ffaahhééjjaass  sszziillvvaa  ccssaattnniivvaall  

Pečené husacie stehno (sousvide)  s pečenými 
batatmi a škoricovo- slivkovým čatní 

3150,-Ft 

 
 

  

GGrriilllleezzeetttt  bbééllsszziinn  sszzeelleett  bbuuggggyyaannttootttt  ttoojjáássssaall,,  
ggoorrggoonnzzoollááss  kkeevveerrtt  ssaallááttáávvaall,,  ggrreeaattiinn  
bbuurrggoonnyyáávvaall,,  cchhiilliiss  aarrrraabbbbiiaattaa  sszzóósssszzaall    
Grilovaná panenka so stratením vajíčkom, miešaný 
gorgonzolový šalát, zapečené zemiaky a chilli- 
arrabbiatová omáčka 

4190,- Ft 
 
  

FFaalluussii  ccssiirrkkeemmeellll  sstteeaakk  ((ssoouussvviiddee))  mmoozzaarreelllláávvaall,,  
bbaazzssaalliikkoommmmaall  ssüüttvvee,,  lliillaabbuurrggoonnyyááss  ggnnoocccchhiivvaall,,  

ppaarraaddiiccssoomm  jjuussssaall      
Domáci steak z kuracích pŕs (sousvide) s  

mozzarelou pečený s balzamikom,  ňoky z fialových  
zemiakov s paradajkovou omáčkou 

2950,- Ft 
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Desszertek – Dezerty 
 

KKöörrttééss--  ffeehhéérrccssookkiiss  mmoouussssee   
sszzeeddeerr  ccsseeppeekkkkeell              

Hruškovo- bieločokoládové mousse  

s kvapkami černíc  

750,- Ft 
  

  

  

  

CCssookkoollááddéé  sszzuufflléé,,  vvaanníílliiaa  ffaaggyyllaallttttaall 

Čokoláda Soufflé s vanilkovou zmrzlinou   

750,-Ft 
 

 

 

  

  

  

PPaannnnaa  ccoottttaa  eeppeerrvveellőővveell 

Panna cotta s jahodovou    

490,- Ft  


