
Restauracja i 
Pizzeria 

Pasibrzuch 
Menu 



Adres: 3412 Bogács, Ady Endre u. 21. 

 
 

II. Kategoria 
Godziny otwarcia: 

od 8 czerwcado 30 września 
codziennie 12h-22h 

Zamówieniedo 21:00  
 
 

Nasimiligościeznajdątutradycyjnewęgierskie 
dania i domowesmaki! 

 
Cena opakowania: 100 Ft/sztukę 

Cenypotrawzawierajądodatki, zmianadodatkówkosztuje: 300 Ft 
 

Dodatkowedressingi, sosy 200 Ft/porcja 
(Keczup, musztarda, sostartarski, dressing, śmietana, węgierskiostrysospapryki Erős Pista) 

 
Płatnośćkartąbankowąprzyjmujemyodwartości 

konsumpcjipowyżej 3000,- HUF. 

 

 
Administrator: Borsodi Ászok Kft.  

  



Zupy 
 

1, zimna zupa z owoców leśnych (gyümölcs) ............ 890.- 

2, Pysznyrosół z dużąilościąwarzyw,w wazie(tálban) ... 890.- 

3, Pysznyrosół z dużąilościąwarzyw, w filiżance(csésze) 790.- 

4, Cebulowazupakrem z tostem, w filiżance(hagyma) .... 890.- 

5, Zupa gulaszowa a’la Bogács w kociołku 

(śmietana, musztarda, tymianek, estragon)(Bogácsi tál) ........................... 1590.- 

6, Zupa gulaszowa z wieprzowiny w kociołku (gulyás tál) ... 1490.- 

 

Przystawki, sery, sałatki 

 Panierowany żółty ser,Ryż z warzywami, sos tartar ... 2690.- 

 SałatkaGrecka(görögsali) ............................. 2190.- 

+gyros kurczak (+ gyroshús).......................... +550.- 

(sałatałodowa, pierśkurczaka, grzankiczosnkowe, pasta z anchois) 



Drobiowa uczta Pasibrzucha 
prosto z farmu 

11, Pulchny kurczak(dundi) ................................ 2690.- 

(Filet z piersi kurczaka nadziewany serem parenica w 

ziołowymkożuszku, ryż z jarzynami i ziemniaki opiekane) 

12, Kurczak Miodowy(mézes) .............................. 2690.- 

(Wykąpany w miodzie z cynamonem filet z piersi kurczaka z grillowanymi 

cząstkami jabłek, serem camembert i krokietami ziemniaczanymi) 

14, Kurczak po kijowsku(kijevi) ............................ 2690.- 

(Masło ziołowe z czosnkiem i pietruszką zawinięte w filet z piersi 

kurczaka w pikantnej panierce, podane z ryżem i opiekanymi ziemniakami) 

15, Przyjaciel żołądka(bendő kímélő) ....................... 3390.- 

(Grillowana pierś kurczaka z sałatą i dressingiem jogurtowym) 

16, Drobiowy gyros (gyros) ............................... 2690.- 

(Kawałki piersi kurczaka w musztardowej marynacie z warzywami i 

frytkami, dressingi do wyboru: /naturalny, z koprem, ostry, z czosnkiem/)  



 

18, Drobiowa uczta dla dwóch pasibrzuchów (pipi lakoma) ..... 6290.- 

(Filet z udka kurczaka nadziewany serem parenica i bekonem w 

ziołowym kożuszku, panierowany ser, filetkurczaka z rusztu z 

kremowym sosem grzybowym, filet z piersi kurczaka w pikantnej 

panierce nadziewany z masłem ziołowym-czosnkowym, 

filetpierśikurczakazawijany w bekonie z rusztu) 

19, Młody Kurczak(Fiatal csirke) ............................ 2790.- 

(Grillowana pierś z kurczaka z kremowym sosem 

grzybowymziemniaczane) 

Przysmakiześwinki 
21, Gruba Świnka (dagadt) ........................................... 2790.- 

(Kotlet wieprzowy nadziewany wędzoną szynką siedmiogrodzką z 

masłemczosnkowym w pikantnym kożuszku, ryż z jarzynami, frytki) 

 

22, Zabłąkana Świnka (csatangoló) .................................... 2790.- 

(Kotlet wieprzowy z grilla w śmietankowym sosie grzybowym podanyna 

krokietach ziemniaczanych)  



 

 

23, Uczta dla dwojga z dań z wieprzowiny(röfi lakoma).................. 6290.- 

(Kotlet wieprzowy nadziewany wędzoną szynką siedmiogrodzką z 
masłemczosnkowym w pikantnym kożuszku,Schab w chrupiącej otoczce 
nadziewany serem owczym z koperkiempieczona golonka, panierowany ser, Schab 
pieczony na płycie z kiełbasą chłopską,pastą serową, kukurydzą i serem 
wędzonym, ryż z jarzynami, frtyki) 

 
 

24, Rodzinna kolacja na drewnianej tacy(saroglya) ..................... 16280.- 

(Filet z piersi kurczaka nadziewany serem parenica w ziołowym 
kożuszku, pieczona golonka, panierowany ser, Kotlet wieprzowy z grilla w 
śmietankowym sosie grzybowym podany, Schab w chrupiącej otoczce nadziewany 
serem owczym z koperkiem, Filet z piersi kurczaka w koszulce bekonowej z 
pikantnym, Masło ziołowe z czosnkiem i pietruszką zawinięte w filet z piersi 
kurczaka w pikantnej panierce, Schab pieczony na płycie z kiełbasą chłopską, pastą 
serową, kukurydzą i serem wędzonym, Kotlet wieprzowy nadziewany wędzoną 
szynką siedmiogrodzką z masłem czosnkowym w pikantnym kożuszku, ryż z 
jarzynami, ziemniaki opiekane) 

 
 

Specjały z wieprzowej golonki 
 

25, Czosnkowa golonka(fokhagymás csülök) ........................... 3490.- 

(Chrupiące kawałki golonki z czosnkowym sosem i aromatycznymi ziemniakami) 

26, Przysmak piwoszy (sörivók csülök) ............................... 3490.- 

(Chrupiące plastry golonki pieczone w piecu, posypane prażoną cebulką  

podane na plackach ziemniaczanych z sosem musztardowym) 

 



Dodatki 
27, Ryżparzony(sima rizs) ........................ 700.- 
28, Ryż z warzywami(zöldséges rizs) ............. 700.- 

30, Krokietyziemniaczane(krokett) ................ 720.- 
33, Gotowaneziemniaki z pietruszką(petr.burg) ... 700.- 

 
Cenypotrawzawierajądodatki, każdazmianakosztuje 300 Ft. 

Samedodatkimożnazamówićzawyżejwymienioneceny. 
 

Surówki 
34, Surówka z kapusty(káposzta) ................. 650.- 

36, Ogórekkonserwowy(csemegeuborka) .......... 650.- 

37, Pikantnapaprykajabłkowa w occie(almapaprika) . 650.- 

  



 

 

Smakołyki 
 

 

Naleśniki /1 porcja 2 szt./ 

 

40, z marmeladą (kleksembitejśmietanki, sosem czekoladowym)(lekvár)

 ............................................................ 890.- 

41, wafelek do lodów(Fagylaltkehely) ....................... 990.- 

42,Puree z kasztanów)(gepü)(kleksembitejśmietanki, sosem czekoladowym 890.- 

43, Somlói galuszka ......................................... 990.- 

(węgierkideserbiszkoptem, orzechami, sosem czekoladowym i bitąśmietaną) 

45, Naleśniki, masło orzechowe  

(kleksembitejśmietanki, sosem czekoladowym) (mogyorókrém) 890.- 

 

 



Wyśmienite pizzepiekane na kamieniu z lawy 
Ciastonaszych pizz wykonujemy na podstawiewłasnejreceptury /28 cm/ 

 
1. Margherita(Sospomidorowy, swierzepomidory, ser) ...................... 1450.- 

2. Z salami(Sospomidorowy, salami, ser) .................................... 1490.- 

3. Z szynką (Sospomidorowy, sznka, ser) ................................... 1490.- 

4. Bekonowa(Sospomidorowy, bekon, ser) .................................. 1490.- 

5. Z szynką i grzybami(Sospomidorowy, szynka, grzyby, ser) .............. 1590.- 

6. Z szynką i kukurydzą(Sospomidorowy, szynka, kukurydza, ser) ......... 1590.- 

7. Son-Go-Ku(Sospomidorowy, szynka,pieczarkikukurydza, ser) ............ 1590.- 

8. Hawajska(Sospomidorowy, szynka, ananas, ser) .......................... 1590.- 

9. Wegetariańska(Sospomidorowy, grzyby,kukurydza, zielonygroszek, pomidory, ser) ........ 1690.- 

10. Węgierska(Sospomidorowy, bekon, kiełbasa, salami,zielonapapryka, cebula, ser)...... 1690.- 

11. Grecka(Sosśmietanowokoperkowy, szynka, ser feta, oliwki, ser) ......... 1690.- 

12. Na ostro(Sosserowy, bekon, szynka, ostrapapryka, ser) ................. 1690.- 

13. Ulubiona Balázsa (Sosśmietanowoczosnkowy, mięsogyros, szynka, pieczarki, paprika, ser) ... 1890.- 

14. Pizza z golonką(Sosśmietanowoczosnkowy, golonkawędzonagotowana, ser) .. 1990.- 

 

 
 
 

Opakowanie: 100 Ft. 
 



Wina 
WinapolecaneprzezProkai LászlóProducentawin z 

Bogacs, wielokrotnegozwycięzcykonkursówwiniarskich. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Muskotály 
Białe wytrawne 

400.-/dl 

 

 

Rosé 
wytrawne rosé 

400.-/dl 

 

 

Egerszóláti Olaszrizling 

0,75 l 

3375.-/butelka 
450.-/dl 

 

Kúcs Rosé 
wytrawne rosé 0,75 l 

3375.-/butelka 

450.-/dl 

 

Fehér 
Białe wytrawne 

400.-/ dl 

 
 

Wino czerwone /Vörös 
wyntrawne 
400.-/ dl 

 

 

Irsai olivér 
Białe wyntrawne 0,75 l 

3375.-/ butelka 

450.-/ dl 

 

Cabernet Sauvignon 
Wytrawneczerwone 0,75 l 

5175.-/butelka 

690.-/dl 
 



Alkohole 

 

 2 cl 4 cl 
Hennessy Cognac VS ............................. 700.- .............. 1200.- 

Metaxa ***** ................................. 600.- .............. 990.- 

Metaxa *** .................................... 550.- ............... 900.- 

Martini Extra Dry ............................... 950.-/8 cl 

Martini Bianco ................................... 950.-/8 cl 
 

Winamusujące 

 0,75L 
Törley Talisman /félszáraz/ ................................ 2800.- /butelka 

Törley Charmant Rouge/ vörös, édes/........................ 2800.- /butelka 
Hungária Extra Dry/száraz/ ..................................3400.-/butelka 

 

Piwa 
 

Z beczki: 
 3dl/szklanka 5dl/kufel 
Krusovice /jasne/.................................590.- .............. 950.- 

piwo wiśniowe 4dl / 4% alkoholowe/ ...................  .............. 950.- 

 

Butelki: 
GösserNaturZitrone 0,33l / bezalkoholowe / ........................... 650.- 

Heineken 0,33l ........................................................ 650.- 

Heineken0,33l/bezalkoholowe/ ........................................ 650.- 

Staropramen 0,5l/piwociemne/ ........................................ 900.- 



Alkohole 
Palinki, węgierskieowocowe brandy 2 cl 4 cl 
Pintér Palinka Morelowa 44° /barack/ ........... 690.-  ............. 1250.- 

Pintér Palinka Pigwa 44° /birs/ ................. 690.-  ............. 1250.- 

Pintér Palinka Śliwowica z BystrzycySiedmiogrodzkiej 44° ... 690.-  ............. 1250.- 
Pintér Palinka Morwa 44° /szeder/ .............. 690.-  ............. 1250.- 

Magna Cum Laude Mácum 50° .................... 740.- .............. 1290.- 

Likiery 
Baileys likier kremowy .......................... 550.- ............... 900.- 

Gorzkie likiery 
Jagermeister ................................... 590.- ............... 900.- 

Zwack Unicum .................................. 590.- ............... 900.- 

Zwack Unicum śliwka ............................. 590.- ............... 900.- 

Vodka 
Finlandia ....................................... 470.- ............... 820.- 

Rum 
Bacardi ......................................... 520.- ................ 870.- 

Captain Morgan  ................................. 550.- ............... 900.- 

Gin 
Beefeater Gin ................................... 450.- ............... 800.- 

Tequila 

Sierra Silver .................................... 520.- ................ 870.- 

Whiskey-k 
ChivasRegal ..................................... 680.- .............. 1200.- 
Jack Daniels .................................... 650.- .............. 1050.- 

Johnnie Walker Red .............................. 630.- .............. 1060.- 

Ballantines...................................... 590.- .............. 1000.- 

JimBeam ....................................... 590.- .............. 1000.- 

 



  



Soki 
Cappy100% pomarańczowyNarancslé) .................................. 450.- 

Cappy Brzoskwiniowy(őszilé) ......................................... 450.- 
Cappy Jabłkowy(almalé) .............................................. 450.- 

Ice Tea cytrynowa(0,25) ............................................. 450.- 

Napojegazowane 
 

Limonada 0,4L ................................................................ 720.- 

Coca-Cola 0,25 l ...................................................... 420.- 

Colca-ColaZero 0,25 l ................................................. 420.- 

KinleyTonic 0,25 l .................................................... 420.- 

KinleyGinger0,25 l .................................................... 420.- 

FantaOrange 0,25 l ................................................... 420.- 
Wodymineralnegazowane 0,25l ......................................... 430.- 

Neigazowane0,25 l .................................................... 430.- 

Kawy 
 

Ice-Caffé /espresso, vanilia ice, smetana/(jegeskávé) ................... 900.- 

Caffé espresso ........................................................ 400.- 

Kawadługa(hosszú kávé) .............................................. 430.- 

Cappuccino /espresso, mleko, pianka/ .................................. 600.- 

CafféLatte /espresso, mleko/ .......................................... 600.- 
Melange / eszpresso, miód, mleko, pianka/ .............................. 850.- 

Gorącaherbata /owocowa, czarna, zielona/ (forró tea) .................. 650.- 

GorącaCzekolada (forrócsoki) .......................................... 690.- 

Miód(Méz) ............................................................ 200.- 
Zarządzający: 

Borsodi Ászok Kft. 

Kierownik: 
CSETNEKI BALÁZS 



 


