Desszert | Dessert
Desszertjeink elvitelre is kérhetők.
Aktuális kínálatunkért tekintse meg süteményes pultunkat.
Our desserts are available to take away.
For our current offer, please check the cake counter.

Kókusztejes Panna Cotta, bazsalikomos eper | 1.150 Ft
Panna Cotta from coconut milk, basil strawberries

FOLLY BOROK | OUR WINES

ITALOK | DRINKS

Boróka vörös 2019 (Merlot, cabernet sauvignon)

800 / 4500

Rajnai rizling 2019 Vinagora GOLD

800 / 4500

Olaszrizling

700 / 4000
900 / 5000

Kéknyelű

Kérjük poharát ne vigye magával az arborétumba!
Poharaink megvásárolhatók.
Please do not take your glass to the arboretum!
Our glasses are available.

SPRITZ |
Birtok spritz: Rajnai rizling gyömbér
Riesling

narancs

1200

ginger

Vörös spritz: Boróka vörös meggy
Boróka red sour cherry

Orange chestnut tunnel

Somloi Trifle

600 / 3500

800 / 4500

Narancsos gesztenye alagút (L, G, E) | 1.150 Ft
Somlói galuska (L, G, E, N) | 1.150 Ft

Boróka 2020 (Olaszrizling, Szürkebarát, Muscat Ottonel)

1300

KÁVÉ K * | COFFEES *
Folly fém szívószál (2 db) | Folly metal straw (2 pcs)

2500

650
Hosszú kávé | Long coffee

650
1300

Folly krémes, pirított fenyőmag (L, G, E, P) | 1.150 Ft
Folly custard cake, pine seed

FOLLY SZÖRPÖK | CORDIALS
Kérésre szénsavmentes vízből is elkészítjük.

3 dl / 5dl / 1l
300ml / 500ml / 1000ml

800
800

700 / 1000 / 1800

Opera royal (L, G, E, H) | 1.150 Ft

Csokoládés piskóta, ropogós ostya, mogyorópraliné, fehér csokoládé krém, csokoládéhab
Opera royal

Arborétum tortája (L, H, E, M) | 1.150 Ft

Mandulatészta, sárgabarack csatni, csokoládés mogyoró szuflé, naranccsal
és hársfavirágmézzel ízesített túróhab, tejcsokoládé ganache
Cake of the arboretum

Málnás paleo csokitorta (H, E) | 1.350 Ft

Cukormentes étcsokoládé, házi főzésű málna lekvár, friss piros bogyós gyümölcsök
Raspberry paleo chocolate cake

900

700 / 1000 / 1800
Fenyőrügy | Pine bud

700 / 1000 / 1800

Szőlő | Grape

700 / 1000 / 1800

Birsalma | Quince

700 / 1000 / 1800

FOLLY CUKORMENTES SZÖRPÖK
SUGAR-FREE CORDIALS
Kérésre szénsavmentes vízből is elkészítjük.

Cukormentes limonádé | Sugar-free lemonade

700 / 1000 / 1800

Cukormentes fahéjas alma | Cinnamon apple zero

700 / 1000 / 1800

dl

900
950
1150

FORRÓ ITALOK | HOT DRINKS

VÍZ | WATER

Allergének/Allergens:
L: tej/milk | G: gluten | E: tojás/egg | N: dió/nut | C: zeller/celery | M: mandula/mandel
H: mogyoró/hazelnut | P: fenyőmag/pine seed

900

700 / 1000 / 1800

ml

Ízlett? Vigyen haza egy palack Folly-t pinceáron. Termékeink
megvásárolhatók a főbejáratnál.
Did you enjoy it? Take a bottle of Folly
at a discounted price. You can buy
our products at the entr nce.

Folly Tea (Spirit, Gink-go!, Follyum) | Folly tea

800

Forró csoki | Hot chocolate

900

Forró karamell | Hot caramell

900

Ízesített forró csoki (karamell, kókusz, vanília, mandula)
Flavoured Hot chocolate (caramell, coco, vanilia, almond)

1100

Forralt bor (3dl) | Mulled wine (300ml)

1200

Ízesített forralt bor (3dl) | Flavoured mulled wine (300ml)

1400

TÉLI AJÁNLATUNK | WINTER OFFER
Forró alkoholmentes puncs (birsalma, gyömbér, alma, szilva)
Hot non-alcoholic punch (quince, ginger, apple, plum)

* Kedvenc kávéját elkészítjük laktózmentes vagy növényi tejből is.
* We can also make your favourite coffee from lactose-free or plant milk.
(+200 HUF)

700

ÉTELEK | FOOD
Előétel | Starter
Tapolcai lazacpisztráng tatár, torma és kenyérropogós (G, L) | 2.400 Ft
Kérésre gluténmentes pékárut is biztosítunk.
Salmon cream, horseradish and breadcrumbs (gluten free bread is available)
Kacsamájas, fűszeres házi lekvár, zöldség, diós kovászos kenyér (G) | 2.500 Ft
Kérésre gluténmentes pékárut is biztosítunk.
Duck liver, spicy homemade jam, vegetables, homemade bread (gluten free bread is available)

Leves | Soup
Gyöngyöző húsleves gazdagon (G) | 1.500 Ft
Kérésére gluténmentes módon is elkészítjük.
Meat bouillon, vegetables and more (gluten free version is available)
Sütőtökkrémleves, gyömbér, sült gesztenye, tökmagpesto (N) | 1.300 Ft
Pumpkin cream soup, ginger, roasted chestnuts, pumpkin seed pesto

Főétel | Main dish
Sertésszűz, szalonnás kelbimbó, csicsóka | 2.900 Ft
Pork, tenderloin with bacon, Jerusalem artichokes
Csirkemell steak, lágy puliszka, birskörte kompót | 2.900 Ft
Chicken breast steak, soft polenta, quince compote

Rosé kacsamell, sütőtökös rizottó, vászolyi sajt, vörös áfonya jus (L) | 3.900 Ft
Kérésre laktózmentes módon is elkészítjük.
Rosé duck breast, pumpkin risotto, cheese, cranberry jus
(lactose free version is available)
Csomboros töltött káposzta, kovászos házi kenyér (G) | 2.800 Ft
Kérésre gluténmentes pékárut is biztosítunk.
Clustered stuffed cabbage, homemade bread (gluten free bread is available)
Sütőtökös rizottó, vászolyi sajt (L) | 2.400 Ft
Kérésre laktózmentes módon is elkészítjük.
Pumpkin risotto with cheese (lactose free version is available)

Kisebbeknek | For kids
Rántott bécsi szelet karajból, hasábburgonya (E, G) | 1.800 Ft
Schnitzel, french fries
Hasábburgonya, ketchup | 750 Ft
French fries, ketchup

Savanyúság | Pickle
Házi vegyes Mixed pickles | 700 Ft
Kovászos uborka Pickled cucumber | 600 Ft

Desszert | Dessert
Allergének/Allergens: L: tej/milk | G: gluten | E: tojás/egg | N: dió/nut | C: zeller/celery | M: mandula/mandel

