
MONTENEGRO GURMAN • RESTAURANT & CATERING 
2045 Törökbálint, Tópark utca 1/a (Max City) 

Telefon / Phone: +36 70 630 9898
Üzletvezető / Manager : Fazekas Ildikó
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MENU

Telefon •  Phone:
+36 70 630 9898
2045. Törökbálint, Tópark utca 1/a

MAXCity
Nyitvatartás | Opening hours

  H-SZ: 10:00 - 20:00, V: 10:00-19:00
MON-SAT: 10:00 - 20:00, SUN: 10:00-19:00 

 

w w w . m n g g u r m a n . c o mkiszállítás1000
 1900delivery

kiszállítás | delivery
Napi  ebéd menü | Daily lunch menu • 12:00-15:00         1390 FT    

Csomagolás | Packaging                                                              100 FT    

Az alábbi helyiségekbe szállítunk    
We deliver to the following areas   

Az alábbi kerületekbe korlátozottan szállítunk    

A megszokott magas színvonalon vállaljuk céges, családi
vagy baráti rendezvények, összejövetelek 

lebonyolítását    
We granted in the proven high quality catering

to companies, family or friendly events   

Limited delivery to the following districts  

2 fogás, munkanapokon, házhozszállítással
2 courses on weekdays, home delivery 

Elviteles doboz, ételenként | Take-away box, each meal

Törökbálint, Budaörs, Biatorbágy, Budakeszi, Érd*, Diósd**
Kiszállítás: 300 FT | Delivery: 300 FT

Bővebb információért hívjon minket | Call us for more information 
XXII. - XII. - XI.

For the current daily menu call us: +36 70 630 9898 or
look at our Facebook page: Montenegro Gurman Max City

Aktuális napi menünkről érdeklődjön a +36 70 630 9898 -as telefonszámon
vagy tekintse meg Facebook oldalunkon: Montenegro Gurman Max City

A szórólapon található képek illusztrációk. Az áraink tartalmazzák az áfa összegét
és forintban értendőek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
All images used are for illustrative purposes only.Our prices are in HUF and include the VAT.
We reserve the right to change prices.

*Érd Tárnoki út határáig ingyenes a kiszállítás, azon túl 5000 Ft fölötti rendelés
esetén szállítunk ki | Within Érd Tárnoki street the delivery is free, outside this
street the minimum order is 5000 Ft
**Diósdra 5000 Ft minimum rendelés esetén szállítunk  | The minimum order
in Diósd is 5000Ft



 

 

 

2860 FT
GRILLEZETT KOLBÁSZ TÖLTVE 
GRILLED, FILLED SAUSAGE  
sajttal töltve vagy chilivel fûszerezve, házi lepénnyel, friss salátával, 
lilahagymával, mustárral (1,7,10) |  grilled sausage filled with cheese or chili,
with homemade flatbread, fresh salad, red onions and mustard (1,7,10)  

7500 FT
BRAZIL BÉLSZÍN STEAK • 250G 
BRAZILIAN TENDERLOIN STEAK • 250G  
grillezett brazil bélszín steak, házi lepényen tálalva, friss salátával, répasalátával, 
ajvárral, kajmakkal, sült burgonyával (1,7)   

ajvar, kaymak and french fries (1,7)  

 (1,7)  

grilled brazilian tenderloin steak, served on homemade flatbread, fresh salad, carrot salad,  

grilled rib-eye steak with homemade flatbread, fresh salad, carrot salad, ajvar,
kaymak and french fries (1,7)  

Saláták & hozzávalók | Salads & more
480 FTKÁPOSZTASALÁTA | CABBAGE SALAD  

ecetes káposztasaláta répával | pickled cabbage with carrots  

650 FTMONTENEGRÓI “SALÁTA”| MONTENEGRIN “SALAD”  
feta sajtból, grillezett kápiából és erõspaprikából készült sajtkrém (7) 
cream made of feta cheese kapia and spicy peppers (7)  

690 FTKAJMAK |  KAYMAK  
tej fölébõl készült fûszervaj (7) | cream made of the top of the milk, called “new cheese” (7) 

480 FTRÉPASALÁTA |  CARROT SALAD
fokhagymás, ecetes sárgarépa, grillezett kápia paprikával
pickled carrot, flavored with garlic and roasted kapia peppers 

480 FTGRILLEZETT PAPRIKA (ÉDES, ERŐS vagy KÁPIA)
GRILLED PEPPER (SWEET, SPICY or KAPIA)  
savanyított grillezett paprika | pickled grilled pepper 

8900 FT
MONTENEGRO GURMAN GRILL TÁL (2-3 FŐ) 
MONTENEGRO GURMAN GRILL PLATTER (2-3 PERSONS)  
borjú pljeskavica, csirke pljeskavica, csevapcsicsa, razsnyics, vesalica, csirke steak,
csirkecomb, kolbász, szalonna, két darab házi lepénnyel, sült burgonyával, friss salátával,
lilahagymával, grillezett erõs paprikával (1000 g hús) (1,7)
veal pljeskavica, chicken pljeskavica, cevapcici, raznic, vesalica, chicken steak,
drumstick, sausage, bacon, with two homemade flatbread, french fries, fresh salad,
purple onion and grilled spicy pepper (1000 g meat)

7200 FT
ARGENTIN RIB-EYE STEAK • 250G
ARGENTINE RIB-EYE STEAK • 250G
grillezett argentin rib-eye steak, házi lepénnyel, friss salátával, répasalátával, ajvárral, 
kajmakkal, sült burgonyával (1,7)

   

 

 

 

480 FT

480 FT

háromféle csokoládéból készült gluténmentes torta szelet
cake made of 3 types of chokolate (white, dark and milk) and it’s gluten free

990 FTMONTENEGRÓI HÁZI CSOKOLÁDÉTORTA
MONTENEGRIN HOMEMADE CHOCOLATE CAKE

Coca-Cola classic • zero • light 
450 FTDOBOZOS ÜDÍTŐK • 0,33L | SOFT DRINKS • 0,33L

BOROK • palack | WINES • bottle 

házi készítésû tradícionális „tejsütemény” karamell öntettel
traditional homemade sponge cake soaked in milk products and caramelized on top

990 FT

1. Glutént tartalmazó gabonafélék (búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, ill. hibridizált fajtái)
2. Rákfélék, belőlük készült termékek. 3. Tojás, belőlük készült termékek. 4. Halak, belőlük készült

termékek. 5. Földimogyoró, belőle készült termékek. 6. Szójabab, belőle készült termékek. 7. Tej, belőle
készült termékek. 8. Diófélék. 9. Zeller. 10. Mustár, belőle készült termékek. 11. Szezámmag, belőle

készült termékek. 12. Kén-dioxid. 13. Csillagfürt. 14. Puhatestűek, belőlük készült termékek. 
1. Cereals containing gluten, namely: wheat (such as spelt and khorasan wheat), rye, barley, oats or their

hybridised strains and products thereof. 2. Crustaceans and products thereof. 3. Eggs and products
thereof. 4. Fish and products thereof. 5. Peanuts and product thereof. 6. Soybeans and products thereof.
7. Milk and products thereof (including lactose). 8. Nuts and products thereof. 9. Celery. 10. Mustard and
product thereof. 12. Sulphur dioxide. 13. Lupin and products thereof. 14. Molluscs and products thereof.

5900 FT

ALLERGÉN TÁBLÁZAT • LIST OF ALLERGENS

száraz fehérbor - Dry white wine 

száraz vörösbor - Dry red wine 

száraz fehérbor - Dry white wine 
5900 FT

CRNOGORSKI KRSTAČ • 0,75L

száraz rosé - Dry rose wine
5900 FT

7500 FT

CRNOGORSKI ROSE  0,75L

Desszertek | Desserts
Vega ajánlat | Vegetarian offer

Italok | Drinks

Előételek | Appetizers

Grill ételek | Grill dishes

MONTENEGRÓI SONKATÁL 3690 FT

2190 FT

2860 FT

MONTENEGRIN HAM PLATTER

MONTENEGRÓI SONKÁS LEPÉNY
MONTENEGRIN HAM SANDWICH 

100 gramm füstölt borjú, sertéssonka, érlelt sajt, kajmak, olívabogyó, zöldsaláta, lepénnyel (1,7)

montenegrói füstölt sonka kajmakkal, lepényben (1,7) 

PLJESKAVICA 
GRILLED MINCED VEAL  
borjú húspogácsa friss salátával, lila hagymával, házi lepénnyel, montenegrói salátával (1,6,7) 

grilled minced veal or chicken burger with homemade flatbread, fresh salad,   

100 g smoked veal and pork ham, with home made cheese, kajmak, olives and fresh green salad (1,7)  

montenegrin smoked veal ham, kaymak, salad (1,7) 

purple onion and montenegro salad (1,6,7)   

2960 FTPLJESKAVICA MONTENEGRO GURMAN MÓDRA 
PLJESKAVICA IN MONTENEGRO GURMAN STYLE  
sajttal, baconnel kevert borjú húspogácsa friss salátával, lila hagymával, lepénnyel, 
csípős hagymaszósszal (1,6,7)

2860 FTUSTIPÁK MONTENEGRO GURMAN MÓDRA 
USTIPÁK IN MONTENEGRO GURMAN STYLE  
sajttal, baconnel kevert fokhagymás borjúhúsgombóc friss salátával,
lila hagymával, házi lepénnyel, grillezett paprikával (1,6,7)  

3190 FTTÖLTÖTT VESALICA 
FILLED VESALICA  
sajttal, baconnel töltött grillezett sertéskaraj friss salátával, lila hagymával,
házi lepénnyel, grillezett erős paprikával (1,7)

2860 FT

2860 FT

3190 FT

CSIRKE STEAK
CHICKEN  STEAK 
filézett csirkemell grillezve, friss salátával, lila hagymával, házi lepénnyel, répasalátával (1)
grilled chicken fillet with homemade flatbread, fresh salad, purple onion and carrot salad (1)

CSIRKECOMB
CHICKEN  DRUMSTICK
grillezett csirkecomb filé, házi lepénnyel friss salátával, lilahagymával, répasalátával (1)

grilled drumstick fillet with homemade flatbread, fresh salad, purple onion and carrot salad (1)

RAZSNYICS SZALONNA KÖNTÖSBEN • csirke vagy sertés • 
RAZNIC ROLLED IN BACON • chicken or pork •
grillezett hús falatok baconbe csavarva nyárson, házi lepénnyel, friss salátával,
lilahagymával és urnabesszel (1,7)| Grilled bacon rolled meat bites on broach with homemade 

flatbread, fresh salad, purple onion, unrebes (1,7)

2960 FT

2860 FT

TÖLTÖTT PLJESKAVICA 
FILLED PLJESKAVICA 
sajttal töltött húspogácsa friss salátával, lila hagymával, lepénnyel, urnabesszel (1,6,7)  
grilled minced veal burger, cheese stuffed with homemade flatbread, fresh salad,
purple onion and urnebes (1,6,7)  

CSEVAPCSICSA
CEVAPCICI 
borjúhúsrolád friss salátával, lila hagymával, házi lepénnyel, csípős hagymaszósszal (1,6) 
grilled minced veal rolls with homemade flatbread, fresh salad, purple onion, spicy onion salad (1,6)  

grilled veal meatball stuffed with cheese, bacon, garlic and hot pepper,homemade flatbread,

cheese and bacon stuffed grilled pork chop with homemade flatbread,fresh salad,
purple onion and grilled spicy pepper (1,7)

fresh salad, purple onion and grilled pepper (1,6,7)  

fresh salad, purple onion and spicy onion salad (1,6,7)
grilled minced veal burger, cheese stuffed with homemade flatbread,

CSÍPŐS HAGYMASZÓSZ | SPICY ONION SAUCE
póréhagymás, zöld erõspaprikás, chilis, paradicsomos szósz
spring onions and hot peppers mixed with tomatoe sauce

kígyóuborka, paradicsom, lilahagyma, feta sajt (7)
sliced cucumber, tomatoes, purple onion, feta cheese (7)

250 FTHÁZI LEPÉNY (1)  | HOMEMADE FLATBREAD (1)

690 FTOLIVABOGYÓ |

680 FTSÜLT BURGONYA | FRENCH FRIES

990 FTÉDESBURGONYA FOKHAGYMA SZÓSSZAL 
SWEET POTATO WITH GARLIC SAUCE

890 FTSOPSZKA SALÁTA | SHOPSKA SALAD
OLIVES

TRELECE

GRILLEZETT BRIE SAJT (V) |   GRILLED BRIE (V)   
házi lepénnyel, friss salátával, répasalátával (1,7) | with homemade flatbread, fresh salad,
carrot salad (1,7)

VEGA TAPAS (V) | VEGETARIAN TAPAS (V) 
házi lepénnyel, házi ajvár, kajmak, montenegrói olívabogyó, urnabesz, 
montenegrói “saláta”, csípős hagymaszósz (1,7) | with homemade flatbread, 
homemade ajvar, kaymak, montenegrin olive, urnebes, Montenegro “salad”,
spicy onion sauce (1,7)

TIFFANY SALÁTA | TIFFANY’S SALAD  
kevert saláta, grillezett csirkemell csíkok, balzsamecetes dresszinggel (1)
mixed salad with grilled chicken, balsamic vinegar dressing, grilled flatbread (1) 

TIFFANY SALÁTA RÁKNYÁRSSAL
TIFFANY’S SALAD WITH SHRIMP SKEWER
kevert saláta, répasaláta, grillezett rákkal és pirított lepénnyel (1,2)
mixed salad, shrimp skewer, balsamic vinegar dressing and grilled flatbread (1,2)

2790 FT

3890 FT

2690 FT

3980 FT

480 FTURNABESZ | URNEBES  
túróból, feta sajtból, fokhagymából, fûszerpaprikából és chilibõl készült krém (7)
cream made of cottage cheese, feta and garlic, flawored with paprika and chili (7) 

790 FTHÁZI AJVÁR | HOMEMADE AJVAR  
házi készítésû sültpaprika krém |homemade roasted pepper cream

AJVÁR | AJVAR  
sültpaprika krém |roasted pepper cream

Plantaže Borászat • Montenegró |Plantaže Vinery • Montenegro

CRNOGORSKI CHARDONNAY • 0,75L

CRNOGORSKI VRANAČ  • 0,75L


