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Konichiwa!
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en!

Buenos días!
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Hola!

Здравствуй!

Étlap
Levesek / Soups
Gulyásleves / Traditional Goulash soup

1790 Ft

Currys répakrémleves Carrot cream soup with curry

1090 Ft

Soljanka leves / Soljanka soup

1890 Ft

Végy egy magyar Drehert hozzá - Let’s take a hungarian Dreher with it!

Idény zöldségből / from seasonal vegetable
Próbálj ki egy banános Mongozo-t! / Try a Mongozo Banana!

Füstölt szalonna, savanyú uborka, kolbász / Smoked ham, pickled cucumber
and sausages
Kaltenecker 11%

Előételek / Starters
Bruschetta

1490 Ft

Avokádókrém / Avocado purée

1490 Ft

Crazy tál / Crazy plate

2590 Ft

Crazy zöldségtál / Crazy vegetarian plate

2590 Ft

Egy olasz Peronit az olasz előételhez! / Get the peroni to the italian starter!
Hagymával, chilivel, házikenyérrel / onions, chili and home made bread
Mexikóit a mexikóihoz: Corona! / Mexican to mexican: Corona!

Kolbász, tepertő, császár, kacsamájkrém 2 személyre / sausage, bacon, goose
greaves, duck liver paste for2 persons
Jó kis magyar kézműves sör választék! / Good hungarian crafted beer selection!
Gomba püré, avokádókrém, paradicsom salsa, vegyes saláta / Mushroom purée, avocado,
tomato salsa, mixed salads
Gluténmentes sört az egészségért! / Gluten free beer for health!

Éttermünkben 10% szervízdíjat számítunk fel !
Service charge is 10% !
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Saláták / Salads
Cézár saláta csirkével / Caesar salad

1890 Ft

Norvég lazacsaláta céklával
Norvegian salmon salad with beetrooth

2090 Ft

Grillezett kecskesajt Fekete-erdő salátával
Grilled goat cheese with Black Forest salads.

2090 Ft

Gallica ipát’ csakazértis! / Gallica ipa just in case!

Válaszd a grapefruitos sört! / Choose grpefruit beer!

A Floris málna passzol hozzá / Floris Framboise goes well with it!

Szendvicsek / Sandwiches
Füstölt lazacos, avokádós szendvics
Smoked salmon with avocado

2090 Ft

Csirkés szendvics / Chicken sandwich

1990 Ft

Pleiskovice házi buciban
Pleiskovice serbian burger

2290 Ft

Asahit kell igyál! / Must drink an Asahi!

With grilled chicken breast
Egy Meantime lagert, Uram? / Some Meantime lager, Sir?

Borjú, sertés, bárányhúspogácsa, házi buci ajvárral
Calf, pork, lamb burger in a bun with ajvár
Lasko Special vagy Hobgoblin Ruby a jó választás / Lasko Special or Hobgoblin
Ruby is a good idea for this dish.

Éttermünkben 10% szervízdíjat számítunk fel !
Service charge is 10% !

Főételek / Main dishes
Citrusos fogasﬁlé zöldborsós rizottóval
Pike-perch ﬁllet with greean pea risotto

3490 Ft

Fehér bor, vagy Kronenburg világos? / White wine or Kronenburg Blanc?

Sertés szűz erdei gombás gnocchival /
2890 Ft
Grilled pork tenderloin with gnocchis made with
mushrooms

Vörös bor vagy Moretti? / Red wine or Moretti?

Konﬁtált kacsacomb
2890 Ft
mákos nudlival, eperlekvárral
Conﬁted duck leg with noodles, poppy seeds and
strawberry jam
Csak a Köstritzer fekete! / Just a Köstritzer black beer!

Sült csülök tormával,
3990 Ft
mustárral és savanyúsággal
Grilled trotters with horse-radish, mustard and pickles
Azonnal egy Erdingert! / Erdinger beer immediately!

Prágai csülök knédlivel, káposztával
4290 Ft
Trotters á la Prague with dumplings and cabbage

Laktató! Szóval egy La Trappe dubbelt! / It’s rich, so a La Trappe dubbel please!

Grillezett csirkesteak házi vegyes salátával
Grilled chicken steak with mixed salads

2590 Ft

Fittnessz ugye? Heineken! / Fittnessz right? Heineken!

Osso bucco parajos, ricottás házi raviolival
3390 Ft
Beef ragout with ravioli made with spinach and ricotta
Kilkenny..biztos ami biztos! / Kilkenny..just to make sure!

Pekingi kacsás sült rizs
Peking duck with baked rice

2890 Ft

Bangkoki sült rizs marhahússal
Fried rice from Bangkok with beef

2990 Ft

Tsing Tao? Természetesen van! / Tsing Tao? Sure we have!

Tsang Thai hát persze! Tsang Thai of course!

Éttermünkben 10% szervízdíjat számítunk fel !
Service charge is 10% !
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Quasadilla tenger gyümölcseivel
Quasadilla with seafood

2490 Ft

Cortest a főételhez! Cortes for the dish!

Csirkés gyros tál steakburgonyával, salátával
2290 Ft
Chicken gyros plate with steak potatoes and salads
Egy kis Guinnesst? Some Guinness?

Desszertek / Desserts
Barna sörös körtés pite
Pear pie with dark beer

1390 Ft

Nutellás panna cotta / Panna cotta with Nutella

990 Ft

Cream Catalonia
Baked vanilia puding with dark sugar

990 Ft

Bud Lightot a pitéhez! / Bud Light to the pie!

Adjon egy gyümisört kedves! / Give me some fruit beer sweetie!

Egy Bernard Bohemiant az édességhez! / A Bernard Bohemian to the dessert!

Éttermünkben 10% szervízdíjat számítunk fel !
Service charge is 10% !
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Hasta la vista!
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Adiós!

бай-бай!

Crazy Cafe
1065, Budapest Jókai utca 28.
Tel.: +36 1 950 9671
Email : info@crazycafe.hu

Áraink Forintban értendőek és tartalmazzák az ÁFÁT
/
ww
Email: info@crazycafe.hu
Facebook: https://www.facebook.com/crazycafe/
Instagram: @crazycafebudapest
web: www.crazycafe.hu

