
PaPrikás burgonya 
chorizoval, 

zöldségekkel, 
tükörtojással

paprika fagylalttal
tànyér1690Ft 

cup 850Ft

briós, lilahagyma 
lekvárral

libamáj fagylalttal
tànyér1690Ft 

cup 850Ft

búzagyöngy tejszínes 
sPenóttal

Pesztó fagylalttal 
tànyér1690Ft 
  cup 850Ft 

Puy lencse 
curryvel

füstölt padlizsán 
fagylalttal
tànyér1690Ft 

  cup 850Ft

sütőtök mousse 
Pirított tökmaggal és 
liofilizált PaPrikával 

tökmag fagylalttal
tànyér1690Ft 

  cup 850Ft

friss saláta,  
Pirított dióval,  
kecskesajttal

cékla fagylalttal
tànyér1490Ft 

  cup 750Ft

Panini:  890Ft
ízlés szerint összeállítható Paninink 
helyben készül, szószokkal, feltétekkel.
az ár 3 feltétet és 1 szószt tartalmaz
 
 

extra feltét a paninikre  150Ft

degusztációs tál   
3300Ft

Petit Déjeuner:   1690Ft
croissant, fehér és rozs bagett,  
friss juice, meleg ital, vaj és lekvár

tökéletes reggeli: 1990Ft
rántotta/tükörtojás/omlett,  
bagett, friss juice, meleg ital, 
vaj és lekvár 

Bistro reggeli: 2390Ft
rántotta / tükörtojás / omlett, bagett, 
friss juice, meleg ital, croissant és műzli

Magyaros rántotta:  890Ft
Pikáns kolbász, hagyma és zöldPaPrika

rántotta, oMlett, tükörtojás: 690Ft

roPogós Mézes Müzli:  790Ft
gyümölcsökkel és krémes görög joghurttal

Croissant vagy Briós: 630Ft
sajttal / sonkával / kókuszkrémmel /  
Pisztáciakrémmel / nutellával / 
narancslekvárral vagy fagyival                                     

            

leves & Panini Menü:   1190Ft

levesek:  690Ft
hetente változó leves kínálatunkról kérdezd 
kollegáinkat

gelarto Bistro budapest, 1051 sas utca 11. facebook/gelartobistro    gelartobistro.com

8.00-12.00 óra

-sajt
-philadelphia     
 sajtkrém
-kápia szósz
-cukkini pesztó
-snidlinges tejföl

-fokhagymás tejföl
-kecskesajt
-feta
-vaj
-pármai sonka
-mozzarella

-sajt
-saláta
-lencse

a reggelik 2 tojásból készülnek
+100Ft  
-tojás
-sonka  

-kolbász
-sajt

+150Ft
-bacon    

-mozzarella
-kecskesajt            

-zöldség 
 

Mártogatós variáCiók:   590Ft
Pirítóssal és zöldségekkel

HéjáBan sült Burgonya:   650Ft
kettő választható feltéttel

Desszert:
hàzi desszert kínálatunkról kérdezd 
kollégáinkat, vagy tekintsd meg őket az üzletben

kávék:
espresso / ristretto  450Ft

espresso macchiato    450Ft

cappuccino    590Ft

caffe latte   650Ft

hosszú kávé   520Ft

forró csokoládé  ( ét / fehér / tej )  750Ft
fahéj / csili / narancs / levendula / vanília / 
karamell / kókusz / Pisztácia / rum

forró habos kakaó    650Ft

ír kávé    1290Ft 

baileys kávé    1290Ft

arancia     650Ft

marocchino     690Ft

szójatej  / laktózmentes tej  100Ft 

sHakek:   750Ft
gelarto fagyiból és tejből készítjük 

Mango lassi sáFránnyal :   950Ft

liMonáDék:   750Ft
klasszikus limonádé / ePer-bazsalikom limonádé 

Forró liMonáDé: (megfázásra is)  750Ft
menta, gyömbér, narancs, csili és méz

altHaus teák:   650Ft
fekete / zöld / rooibos eperkrém / 
piros bogyós

ásványvizek 0.5l:    300Ft

szénsavmentes / szénsavas

szóDa 0,1l:   50Ft 

szörPök 0,4l:     490Ft
bodza / levendulás meggy / málna

juiCe:     990Ft
hidegpréseléssel készült 
friss gyümölcslevek (változó kínálat)

kókuszvíz 0,3l: 750Ft

WiFi name: gelarto / password: Ilovebistro2016

a gelarto chef bemutatja sós fagylaltokhoz 
kombinált gourmet ételkülönlegességeit. 

merőben új gasztronómiai élményt kínálunk 
bisztró stílusban. válaszd ki kedvenc fagylalt-

étel kombinációdat, melyet tudunk egytálételként 
szervírozni, illetve kisebb adagot „cuP“ formában 
kínálni. ha mindenből szeretnél egy kis kóstolót, 
örömmel készítünk neked egy degusztációs menüt.

gourMet
ajánlatunk

szószok:
-káPia PaPrika
-cukkini Pesztó 
-PhiladelPhia krémsajt 
-Padlizsánkrém

Feltétek: 
-pármai sonka
-mozzarella
-paradicsom
-rukkola
-kecskesajt

 
-grill paprika
-uborka
-sajt
-szalámi
-saláta

italok


