Levesek
Húsleves háziasan, falusi tyúkból csigatésztával
Tárkonyos vaddisznó ragu leves illatos erdei gombákkal
burgonya gombóccal
Bogrács gulyás szürke marhából
Medvehagymás sajtkrém leves, krutonnal
Málna krémleves csokis mogyoró keksszel mézes bodza habbal

Elôételek
Mándoki kastély saláta
(jég saláta, paradicsom, uborka, fôt tojás, roston csirkemell,
füstölt sajt, fûszeres tejföl )
Tatár beefsteak
Padlizsán krém primôr zöldségekkel
Hideg libamáj zsírjában libatepertôvel lilahagyma lekvárral
Grillezett füstölt gomolya sajt málnaecetes salátaágyon

Halakból készült ételek
Vaslapon sült vajhal steak citromborssal fûszerezve konyakos
hollandi mártással vajban grillezett zöldségekkel jázmin rizzsel
Egészben sült pisztráng petrezselymes sült parázs burgonyával
mozzarellás salátával
Bôrén sült lazac filé zöldspárga rizottóval bazsalikomos mascarpone mártással

Kímélô vagy vegetáriánus ételek
Cheddar sajtos gombafejek morzsában sütve wok zöldségekkel
Aszaltparadicsomos vargányás rizottó parmezán forgáccsal
Spagetti foghagymás parajjal választható sajttal ( cheddar, trappista, parmezán)

Tradicionális ételek
Konfitált kacsa comb aszalt szilvás – almás párolt káposztával
szarvasgombás juzel, házi rösti burgonyával
Mangalica tarja lyoni hagymával tepsis burgonyával
Vörösboros vargányás marhapofa pörkölt juhtúrós sztrapacskával
Ropogós sertés csülök cserépedényben tálalva

Vad ételek
Vaddisznó nyak lassan sütve házi fûszeres cikkburgonyával
sült csemege kukoricával, tejszínes szarvas sonkás raguval
Mándoki szarvas filé szôlôs pecsenye kacsamáj raguval habos burgonya pürével

Chefünk ajánlatai
(szárnyas, sertés, marha)
Baconos pulykanyárs, ropogós salátával vegyes körettel
Sonkával és zöldségekkel rakott pulykamell steak
grillezett mozzarellával illatos jázmin rizzsel
Zöldséges csirkével töltött tortilla görög salátával párolt rizzsel
Roston sült csirkemell steak gyöngyhagymás gombaraguval
Grillezett csirkemell wok zöldségekkel, illatos jázmin rizzsel, fûszervajjal
Serpenyôben sült csirkemell sajtmártásos zöldségekkel,
fûszeres cikk burgonyával
Vaslapon sült kacsamell májropogóssal, grillezett camemberttel,
vörösboros körtével burgonyapürével
Morzsában sült karaj (füstölt tarjával, sajttal és lila hagymával töltve)
friss salátával ezer sziget öntettel sült burgonyával
Bélszín steak, fûszeres steak burgonyával bazsalikomos vargánya mártással
Bélszín steak bacon gyûrûben füstölt sajttal sütve tócsnival tálalva
Bélszín steak feketebors mártással angol zöldségekkel házi cikk burgonyával

Kastély tál 2 személyre
(mangalica tarja lyoni hagymával, baconos pulyka nyárs,
csirkemell burgonya köntösben,rántott sajt, morzsában sült malac karaj
(füstölt tarjával lila hagymával töltve) párizsi körte)

Gyerek menü
Rántott sajt sült burgonyával tartár mártással
Milánói spagetti
Spagetti Carbonara
Rántott csirkemell burgonya pürével

Desszert
Csokoládé suffle eper velôvel vanília fagylalttal
Madártej mousse mogyorókrém mártással
Mákos guba vanília sodóval
Somlói galuska kicsit másképpen
Palacsinta

Köretek
Párolt rizs
Sült burgonya
Burgonya püré
Házi fûszeres cikk burgonya
Házi rözti burgonya
Petrezselymes parázs burgonya
Angol zöldség

Saláták
Görög saláta
Friss saláta
Uborka saláta
Paradicsom saláta
Káposzta saláta
Csemege uborka
Ecetes alma paprika
Cékla

