
A séf ajánlatai
Csirkepaprikás petrezselymes nokedlivel, házi vegyesvágott (1,3,4,5)

2590.-

Cigánypecsenye szalonnával sült hagymával, vajasburgonyapüré, töltött 
almaparika (1,3)

2890.-

Filézett pontyhalászlé lábasban, gyufatészta (1,2,4) 
2690.-  

bográcsban: 1890.-

Tőkehalfilé fűszeresbundában, sült édesburgonypüré, konfitált 
koktélparadicsom, snidlinges majonéz (1,2,3,4,7,9) 

3190.-

Cézársaláta csirkemell filével és bagettel (1,2,3,4,5,7) 
2190.-

Bárka superfood saláta 
(grillezett gomolya, cékla, equinoa, pirított édesburgonya, kelkáposzta, dió, 

méz-citrom dresszing) (3,5,7) 
2490.-

Serpenyős lazacfilé, görögsalátával (3)
3490.-

Előételek
Bundázott ponty tepertő, kovászos uborkasaláta, snidlinges majonéz (1,2,4,7,9) 

1890.-

Csirkepaprikással töltött tejfölös palacsinta, sült paprikarkém (1,3,4)
1790.-

Camembert panko morzsában, málna és bodza lekvár, rukkola (1,3,4)
1890.-

Paradicsom saláta mozzarellával, serrano sonka, petrezselyem pesto, kruton 
(1,3,5) 
1890.-



Levesek
Cékla és kefir leves, torma, tojás (3,4) 

990.-

Kakashúsleves gazdagon, cérnametélt (1,6)
1690.- 

csészében: 990.-

Tejszínes borjú és zsálya gombóc leves (1,3,4,6) 
1690.- 

csészében: 990.-

Málna krémleves csészében, vanília fagylalt (3,4,5,9) 
990.-

Frissen készült ételek
Lazacfilé rántva/roston (1,2,3,4)

2890.-

Süllő filé rántva/roston (1,2,4)
2990.-

Tőkehalfilé panko morzsában (1,2,4)
2590.-

Rántott pontyfilé (1,2,4)
1990.-

Hekk paprikáslisztben (1,2)
1690.-

Húsételek
Sertéssszűz serrano sonkával, zsálya (3)

2590.-

Csirkemell filé petrezselymes sajtkéregben (1,3,4)
1890.-

Kijevi csirkemell rántva (1,3,4,7) 
1890.-

Rántott sertésszűz (1,4)
2190.-

Parasztsonkával és trappista sajttal töltött sertéskaraj (1,3,4) 
1990.-

Kakukkfűvel és fokhagymával sült serpenyős csirkemell (3) 
1690.-



Tálak 

Kikötő tál  
2 személyes: 6290.-          4 személyes: 11990.- 

Kijevi csirkemell, füstös cordon bleu, rostonsült csirkemell, panko 
bundában sült camembert, karikaburgonya, rizibizi, serpenyős zöldség (1,3,4,5,7)

Bárka tál 
2 személyes: 6290.-          4 személyes: 11990.- 

Lazacfilé roston, bundában sült süllőfilé, hekk paprikáslisztben, rizibizi, 
karikaburgonya, serpenyő zöldségek (1,2,3,4,7)

Vegetáriánus tál 
1 személyes: 2890.- 

Rántott camembert, grillezett gomolya petrezselyem pestoval, rántott gomba, 
serpenyős zöldségek (1,3,4,5)

Gyerekmenük 
Némó nyomában (rántott süllő filé, burgonyapüré, tartármártás) (1,3,4)

1490.-

Jerry kedvence (rántott sajt, hasábburgonya, ketchup) (1,3,4)
1290.-

Farmer gyerek kedvence (rántott csirkemell vagy sertés karaj, rizibizi, saláta) (1,3,4) 
1290.-

Saláták 

Házi vegyesvágott 
520.-

Csemege uborka 
520.-

Kovászos uborka (1)
520.-

Töltött almapaprika 
520.-

Koktélparadicsom, pirított napraforgó, lilahagyma, kerti saláta, tökmagolaj (5)
590.-

Kerti saláta (7) 
890.-

Uborkasaláta 
590.-



Köretek 

Hasábburgonya (1) 
590.-

Karikaburgonya (1)
690.-

Fűszeres karikaburgonya (1)
690.-

Serpenyős zöldség (3)
690.-

Vajas burgonyapüré (3)
590.-

Párolt jázmin rizs 
590.-

Rizibizi 
590.-

Desszertek
Bárka fagylaltkehely (tiramisu, eperragu, vanília fagylalt, csokoládé fagylalt, 

tejszínhab, kakaó öntet) (1,3,4,5,9)
1890.-

Sajttorta mentás citromos habbal (1,3,4)
1590.-

Tiramisu, eper és tejszínhabbal (1,3,4,9)
1590.-

Klasszikus palacsinták (nutellás (1,3,4,9), túrós (1,3,4), fahéjas (1,4), 
kakaós (1,4), házi málna-bodza lekváros (1,4)) 

450.-/db

Allergének
1. Glutén

2. Hal

3. Tejtermékek

4. Tojás

5. Diófélék

6. Zeller

7. Mustár

8. Szezámmag

9. Szójabab

A csomagolás ára: 150.-/doboz

Az árak forintban értendők és az általános 
forgalmi adóttartalmazzák.

További allergén információkkal 
kapcsolatban forduljon kollégáinkhoz 

bizalommal.


