
Áraink forintban értendők, tartalmazzák ÁFA-t.

salad
Elixir Cézár Saláta 1 7
(vegyes saláta, grillezett csirke, kruton, cézár öntet)

Elixir Spring Salad 1 11

(vegyes saláta, grillezett csirke, bulgur, újhagyma, feta sajt, snidlinges öntet)

1890 HUF

1990 HUF

HAMBURGER
Cheeseburger
(marhahúspogácsa,, cheddar, jégsaláta, paradicsom, cs. uborka)
+ sült burgonya, coleslaw saláta 1 3 7 11  

Csirke Burger
(grillezett csirkemell, mézes-mustáros szósz, bébispenót,
paradicsom, camembert) + sült burgonya, coleslaw saláta  1 3 7 11

Elixir Burger
(marhahúspogácsa, cheddar, lilahagymalekvár, bacon, paradicsom,
jégsaláta) + sült burgonya, coleslaw saláta  1 3 7 11  

Spicy Burger
(marhahúspogácsa, cheddar, lilahagyma, jalapeno, cs.uborka, paradicsom,
jégsaláta) + sült burgonya, coleslaw saláta  1 3 7 11

1950 HUF

1950 HUF

2200 HUF

2100 HUF

TAPAS
Édesburgonya hasáb
Kacsamájpástétom lilahagyma lekvárral 1

850  HUF
1450 HUF

DESSERT
Palacsinta lekváros – 2db / adag 1 3 7

Palacsinta kakaós – 2db / adag 1 3 7

Palacsinta nutellás – 2db / adag 1 3 7 8

500 HUF
500 HUF
500 HUF

A pizza az új hamburger!Pizza
Margherita
paradicsomszósz, paradicsomkarika,
mozzarella, bazsalikom 1 7

Prosciutto
paradicsomszósz, sonka, mozzarella 1 7 

Son-Go-Ku 
paradicsomszósz, sonka, gomba,
kukorica, mozzarella 1 7

Salame Italy 
paradicsomszósz, olasz szalámi, mozzarella 1 7

Quattro Formaggi 
paradicsomszósz, mozzarella, gorgonzola,
feta, parmezan 1 7 

Ungherese 
paradicsomszósz, paprikás szalámi, bacon,
lilahagyma, pfefferoni, mozzarella 1 7 

Tonno
paradicsomszósz, tonhal, kapribogyó,
lilahagyma, mozzarella 1 4 7

Diavolo 
paradicsomszósz, bacon, csípős pfefferoni,
tükörtojás 1 7

Fumoso
fokhagymás tejfölös alap, bacon, lilahagyma,
füstölt sajt 1 7

1490 HUF

1790 HUF

1890 HUF

1890 HUF

2100 HUF

2100 HUF

1990 HUF

1990 HUF

1990 HUF

elixirbargyor
KOVESS MINKET!

Ha csak rágcsálnál valamit...

Édesen szép az élet!

. . . vagy borozgatáshoz

 

Rendelj tőlünk házhoz szállításra !

Telefon:
+36 30 / 388 99 57

Egészségünk megőrzése érdekében 
FIZESS KÁRTYÁVAL !



A 14 allerGEn:
1.  Glutént tartalmazó gabonafélék, azaz búza (például tönkölybúza vagy khorasan búza), rozs, árpa, zab illetve 
hibridizált fajtáik, valamint a belőlük készült termékek, kivéve:

 • búzából készült glükózszirup, beleértve a dextrózt is
 • búzából készült maltodextrin
 • árpából készült glükózszirup;
 • alkoholpárlatok – így például mezőgazdasági eredetű 
  etil-alkohol –  készítéséhez használt gabonafélék.
2.  Rákfélék és a belőlük készült termékek

3.  Tojás és a belőle készült termékek

4.  Hal és a belőle készült termékek, kivéve:

 • vitaminok vagy karotinoidkészítmények hordozójaként használt halenyv;
 • a sör és a bor derítőanyagaként használt halenyv vagy vizahólyag
5.  Földimogyoró és a belőle készült termékek

6.  Szójabab és a belőle készült termékek, kivéve:

 • teljes mértékben finomított szójababolaj és zsír;
 • szójababból származó természetes vegyes tokoferolok (E306), természetes
   D-alfa tokoferol, természetes D-alfa tokoferol-acetát, természetes D-alfa
  tokoferol-szukcinát;
 • szójabab olajából nyert fitoszterolok és fitoszterol-észterek;
 • szójabab olajából nyert szterolokból előállított fitosztanol-észter.
7.  Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt), kivéve:

 • alkoholpárlatok – így például mezőgazdasági eredetű etil-alkohol – 
  készítéséhez használt tejsavó;
 • lakit
8.  Diófélék, azaz mandula, mogyoró, dió, kesudió, pekándió, brazil dió, pisztácia, makadámia- vagy queenslandi 
dió és a belőlük készült termékek, kivéve az alkoholpárlatok – így például mezőgazdasági eredetű etil-alkohol – 
készítéséhez használt csonthéjasok

9.  Zeller és a belőle készült termékek

10.  Mustár és a belőle készült termékek

11.  Szezámmag és a belőle készült termékek

12.  Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, illetve 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó 
mennyiségben; a számítást a fogyasztásra kész termékekre vagy a gyártó utasítása alapján elkészített terméke-
kre vonatkozóan kell elvégezni

13.  Csillagfürt és a belőle készült termékek

14.  Puhatestűek és a belőlük készült termékek


