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Halfilék  

„Tőkehaltál” Grillezett tőkehalfilé baconos burgonyasalátával, idény jellegű salátával és házi készítésű 

remoulade mártással 

„Vörös sügértál” Grillezett vörös sügérfilé baconos burgonyasalátával, idény jellegű salátával és házi 

készítésű remoulade mártással 

„Lepényhaltál” Grillezett lepényhalfilé baconos burgonyasalátával, idény jellegű salátával és házi 

készítésű remoulade mártással 

„Süllőtál” Grillezett süllőfilé röszti burgonyával, idény jellegű salátával és házi készítésű remoulade 

mártással 

„Párolt haltál” Párolt tőkehalfilé főtt burgonyával, idény jellegű salátával és kapros mustármártással 

„Frisch-Haus Tál” 4-féle halfilé röszti burgonyával, idény jellegű salátával és házi készítésű remoulade 

mártással 

„Lazactál” Atlanti lazacsteak zöldség rizsen, idény jellegű salátával és házi készítésű remoulade 

mártással 

„Calamares Romana” Grillezett tintahalkarikák Orly-módra idény jellegű salátával és házi készítésű 

fokhagyma- vagy remoulade mártással 

Hagymás-citromos olajban pácolt hering főtt burgonyával és idény jellegű salátával 

„Neptun” gyerektál –Sült halfilé steak burgonyával és házi készítésű remoulade mártással vagy 

ketchuppal 

Kizárólag csütörtökönként és péntekenként 

„Sült heringtál” Frissen sütött hering baconos burgonyasalátával, idény jellegű salátával és házi 

készítésű remoulade mártással 

 

Egészben sült halak 

Lepényhal „Finkenwerder-módra” főtt burgonyával és Speckstippevel (pirított bacon hagymával és 

petrezselyemmel) 

Lepényhal „Neptun-módra” Északi-tengeri garnélarákkal, főtt burgonyával és idény jellegű salátával 

 

Saláták 

Vegyes idénysaláta (kicsi) 

Vegyes idénysaláta (nagy) 

Uborkasaláta tejszínes-ecetes öntettel és hagymával 

„Fitneszsaláta” idénysaláta szárnyas csíkokkal 

„Tonhalsaláta” idénysaláta tonhallal 

„Frisch-Haus saláta” idénysaláta garnélarákkal 
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Előételek 

Fokhagymás bagett házi készítésű pestoval 

„Wein-Teller” bagett túróval és házi készítésű pestoval 

Héjában sült egész burgonya zöldfűszeres túrókrémmel és idény jellegű salátával 

Röszti burgonya Apfelmusszal (almapéppel) 

Hasábburgonya majonézzel vagy ketchuppal 

Sült camambert bagettel és vörös áfonyával 

 

Levesek 

Napi leves 

Halleves többféle halból 

 

Húsételek 

„Eredeti Wiener Schnitzel” rántott borjúszelet hasábburgonyával és salátával 

„Wiener Jägerschnitzel” rántott borjúszelet gombaraguval, hasábburgonyával és salátával 

„Geflügelgeschnetzeltes” tejszínes-gombás szárnyasragu rösztiburgonyával és salátával 

„Currywurst” speciális német kolbász curry szósszal és hasábburgonyával 

„Currywurst salátával” speciális német kolbász curry szósszal, hasábburgonyával és salátával  

 

Hamburgerek 

„Frisch-Haus hamburger”  

100g marhahús, paradicsom, hagyma, jégsaláta 

200g marhahús, paradicsom, hagyma, jégsaláta 

„Frisch-Haus baconos hamburger” 

100g marhahús, bacon, paradicsom, hagyma, jégsaláta 

200g marhahús, bacon, paradicsom, hagyma, jégsaláta 

„Frisch-Haus sajtburger” 

100g marhahús, sajt, paradicsom, hagyma, jégsaláta 

200g marhahús, sajt, paradicsom, hagyma, jégsaláta 

„Frisch-Haus halburger” paradicsommal, hagymával, jégsalátával 

Hasábburgonya majonézzel és ketchuppal 
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„Kisebb finomságok” 

„Gambas Aioli” fokhagymás olajon pirított garnélák hagymával, chilivel és bagettel 

„Gambas Speciale” garnélák fokhagymával, gyömbérrel, paradicsommal és bagettel 

Grillezett garnélák bagettel, aioli (fokhagymás olívaolaj) szósszal és házi készítésű pestoval 

 

„Nagyobb finomságok” 

Heringfilé héjában sült egészburgonyával, salátával és zöldfűszeres öntettel 

Lazac héjában sült egészburgonyával, salátával és zöldfűszeres öntettel 

Észak-tengeri garnéla sült egészburgonyával, salátával és zöldfűszeres öntettel 

Füstölt lazac röszti burgonyával, salátával és zöldfűszeres öntettel 

„Lister-Matjesteller” heringfilé röszti burgonyával és salátával 

„Bratheringsteller süßsauer” sült hering röszti burgonyával, salátával és remoulade mártással 

„Büsumer Krabbenbrot” észak-tengeri garnéla feketekenyéren, salátával és két tükörtojással 

„Helgoländer Krabbenbrot” rántotta észak-tengeri garnélával feketekenyéren tálalva, salátával 

 

Tésztaételek 

Tejszínes garnélaragu friss zöldséggel, curryvel és fokhagymával 

Garnéla pikáns paradicsomszószban chilivel, fokhagymával és friss zöldséggel 

Atlanti lazacfilé pestos vagy vajastésztával és salátával 

Tejszínes szárnyas aprólék paprikával, hagymával és paradicsommal 

Pestos tészta 

Vajas tészta 

 

Desszertek 

Házi készítésű „Pfannkuchen” (hasonlít a magyar palacsintára, csak sokkal vastagabb tésztából készül 

és több tojással) 

-cukorral és fahéjjal 

-almapéppel 

-vanília fagylalttal és tejszínhabbal 

-vanília fagylalttal és erdei gyümölcsös öntettel 

-csokis tésztából, vanília fagyival 
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„Sylter” erdei gyümölcskocsonya vaníliaszósszal és tejszínhabbal 

„Sylter” erdei gyümölcskocsonya vanília fagylalttal és tejszínhabbal 

Két gombóc vanília fagylalt 
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