
rendelés: 06 70 600 1900 

m 
 

  Nyitvatartás:  Szerda – Szombat 12:00 – 21:00 
 

Áraink tartalmazzák az általános forgalmi adót! 

Az allergénekről kollégánk ad tájékoztatást! 

 

 

       #vadregenybisztro#hazhozszallitas#maradjotthon  

 

 
 

 

 

 

 

„Napi” leves  690 Ft  

Ajánlatunkat kérje kollégánktól  

Főétel rendelése esetén kedvezményes áron!  490 Ft 

Babgulyás  1090 Ft 

(marhahús, házi kenyér) 

 

 

 

 

 

Gyros tál 

(csirkecomb filé, saláta, tzatziki) 

házi sült burgonyával 1590 Ft 

édesburgonya hasábbal 2090 Ft 

VADREGÉNY  BURGER 

(szürkemarha pogácsa, bacon, cheddar, csem.uborka,  

coleslaw saláta, paradicsom) 

házi sült burgonyával 1900 Ft 

édesburgonya hasábbal 2290 Ft 

VADREGÉNY „Liba” BURGER 

(szürkemarha pogácsa, rostonsült libamáj, bacon, 

cheddar, csem.uborka, coleslaw saláta, paradicsom) 

házi sült burgonyával 2500 Ft 

édesburgonya hasábbal 2890 Ft 

VADREGÉNY „Csirke” BURGER 

(rostonsült csirkemell, bacon, cheddar, csem.uborka, 

coleslaw saláta, paradicsom) 

házi sült burgonyával 1600 Ft 

édesburgonya hasábbal 1900 Ft 

Pulled pork szendvics   

(házi bagett, tépett sertéshús, coleslaw saláta)                         1490 Ft 

Marhapörkölt, galuska 2390 Ft 

Dupla halfalat 1590 Ft 

(haltepertő, saláta, vinaigrette, házi pizzakenyér) 

Vadregény „Cézár” 1490 Ft 

(csirkemell, saláta, koktélparadicsom, pir. zsemlekocka) 

Tonhal saláta 1990 Ft 

(tonhal, saláta, vinaigrette) 

Grillezett csirkemell 1490 Ft 

(csirkemell, cous – cous, grillezett zöldségekkel) 

Grillezett harcsafilé 1590 Ft 

(harcsafilé, brokkolipüré, citrom) 

Vadregény kosár 

(rántott csirkemell, rántott csirkecomb, rántott 

csirkeszárny, rántott sajt, sült burgonya, öntet) 

egyszemélyes: 1900 Ft 

kétszemélyes: 3800 Ft 

Tejszínes-csirkés spagetti 1390 Ft  

(csirkemell, bacon, parmezán) 

Bolognai Tortellini 1690 Ft 

(bolognai töltött tészta, parmezán, friss bazsalikom) 

Provence-i tortilla tekercs 1150 Ft 

(csirkehús, friss saláta, öntet) 

Vegetáriánus tortilla tekercs 990 Ft 

(gomba, sajt, cous - cous, kukorica, öntet) 

Házi disznótoros 1390 Ft 

(hurka, sült kolbász, házi kenyér, dijoni mustár,  

savanyúság) 

 

 

 

Smarties pizza (nutella, banán, smarties) 1490 Ft 

Joghurt torta (szezonális gyümölcsből)       390 Ft

 

 

 

 

 

                                                                       28 cm                   36cm 

Adriana                                                         1300 Ft               1950 Ft 

(házi paradicsomos alap, sajt, sonka, 

gomba, kukorica)  

Hawaii                                                          1300 Ft               1950 Ft 

(házi paradicsomos alap, sajt, sonka, 

ananász)  

Frutti di mare                                               1300 Ft               1950 Ft 

(házi paradicsomos alap, sajt, 

tenger gyümölcsei) 

Quattro Formaggi                                         1300 Ft               1950 Ft 

(házi paradicsomos alap, mozzarella, 

parmezán, ementáli, gouda) 

Dolce Vita                                                    1300 Ft               1950 Ft 

(házi paradicsomos alap, sajt, sonka, 

csirkemell, kukorica) 

Ungerese                                                      1300 Ft                1950 Ft 

(házi paradicsomos alap, sajt, bacon, 

kolbász, lilahagyma, paprika, paradicsom) 

Diavolo                                                        1300 Ft                1950 Ft 

(házi paradicsomos csípős alap, sajt, 

füstölt tarja, kolbász, lilahagyma, pepperoni) 

Tonno                                                           1300 Ft                1950 Ft 

(házi paradicsomos alap, sajt, tonhal,  

fekete olajbogyó, kapribogyó) 

Pastore                                                         1300 Ft                1950 Ft 

(házi tejfölös alap, sajt, juhtúró 

füstölt tarja, bacon, kolbász) 

Bambino/Lurkó                                            1300 Ft               1950 Ft 

(házi paradicsomos alap, sajt sonka, kukorica) 

 

 
 
 

                                                                        28 cm                  36 cm 

Margherita                                                    1600 Ft               2450 Ft 

(házi paradicsomos alap, bivalymozzarella, 

parmezán, friss bazsalikom) 

Hegyközi                                                       1600 Ft               2450 Ft 

(házi paradicsomos alap, bivalymozzarella, 

pármai sonka, gomba, koktélparadicsom,  

friss rukkola) 

Zempléni Vipera                                            1600 Ft              2450 Ft 

(házi paradicsomos csípős alap, 

mozzarella, kolbász, pikáns olasz szalámi, 

füstölt tarja, lilahagyma, friss rukkola) 

Vadlegény                                                     1600 Ft               2450 Ft 

(házi paradicsomos alap, mozzarella, 

sonka, csirkemell, füstölt tarja, kolbász, 

pármai sonka, friss rukkola) 

Csülkös                                                         1600 Ft                2450 Ft 

(házi paradicsomos alap, mozzarella, 

füstölt csülök, kolbász, gomba, 

savanyított káposzta) 

Kagylós                                                        1600 Ft               2450 Ft 

(házi paradicsomos alap, mozzarella, kagyló) 

 

 

 

Hell energiaital  250 Ft 

Hell Capuccino, Hell Latte 390 Ft  

Coca Cola, Coca Cola Zero, Coca Cola Vanilla (1,75 l) 490 Ft 

Ásványvíz szénsavas, mentes (0,5 l)                                           190 Ft 

Staropramen dobozos (0,5 l) 450 Ft 

Vadregény sör IPA (0,33 l) 890 Ft

italok 




