
ÉTLAP

Debrecen, Piac u. 29.
Asztalfoglalás: + 36 52 53 63 73



Tigris rák tengeri kagylóval
Tiger shrimp and mussels

Egy EstE a BElgáBan 
OnE night in BElga



Hideg előételek
COld appEtizErs

Padlizsánkrém uborkával, lilahagymával, 
paprikával, pirítóssal 

Eggplant Cream served with cucumber,purple onion,
pepper and toast

1990,-Ft

Klasszikus tatár beafsteak, csipkézett vajjal,
zöldségekkel, pirítóssal

Beefsteak Tartare served with fresh vegetables, 
butter and toast  

3990,-Ft

Füstölt lazacrózsák, tormahabbal töltött kosárkával
Smoked salmon roses with Horseradish mousse basket

3390,-Ft

Füstölt lazacrózsák
Smoked salmon roses 



Meleg előételek
Warm appEtizErs

Marha velős csont 
Beef marrowbone 

Házi lepcsánka, fokhagymás tejföllel, reszelt sajttal
Home-made potato pancakes served with garlic 

sour cream and grated cheese 
1790,-Ft

Ropogós csirke szárnyak, rokfort és csípős mártással, 
angol zellerrel, sárgarépával

Crispy fried chicken wings with Roquefort sauce,
celery and carrots

3290,-Ft

Marha velős csont fokhagyma gerezdekkel, 
kalocsai fűszerpaprikával, pirítóssal  

Beef marrowbone with garlic and paprika from Kalocsa,
served with toast

2290,-Ft



Tomahawk steak 700 – 1100 gr
19900,-Ft/kg



MARHA SteAk kÍNÁlAtUNk
 VÁlASztHAtó köRetekkel

éS MÁRtÁSokkAl
Our beef steak Offers

with OptiOnal sauces and garnishes

Lady bélszín steak 200 g
Beef tenderloin  steak for Ladies 200 g

5690,-Ft

Rib-eye steak 350 g
6790,-Ft

Bélszín steak 250 g
Beef tenderloin steak 250 g

6790,-Ft

T-bone porterhouse steak  450 g
9900,-Ft

T-bone porterhouse steak  



MÁRtÁSok éS köRet AJÁNlAt
 SAUceS ANd garnishEs

Bearni mártás
Béarnaise sauce

790,-Ft

Barna sörös erdei gombamártás
Brown ale forest forest mushroom sauce

1190,-Ft

Aszalt szilvamártás
Stewed prunes sauce

1090,-Ft

Friss ropogós saláta
Fresh crunchy salad

1090,-Ft

Serpenyőben forgatott zöldségek
Sautéed vegetables

1190,-Ft

 Jázmin rizs
Jasmine rice

590,-Ft

Baconos burgonya vulkán cheddar sajttal
Potato volcano with bacon and cheddar cheese

1090,-Ft

Sült burgonya
French fries

690,-Ft

Fűszeres cikkburgonya
Thick cut chips

990,-Ft

Héjában sült burgonya rokfort öntettel
Jacket potatoes with blue cheese dip

1190,-Ft



leVeSek
SoUpS

 Vargánya gomba krémleves zöld pestos pirítóssal
 Porcini mushroom cream soup with Pesto toast

1490,-Ft

Erdei gyümölcsös krémleves fehér belga csokoládé habbal
Fruits of the forest cream soup with white belgian chocolate mousse on top

1190,-Ft

Hagymaleves sajt chips tölcsérrel
Onion soup with Cheese cones

1090,-Ft

Talicskás leves
Pork ragout soup 

 
Tárkonyos füstölt libamell raguleves,

zöldségekkel gazdagon csészében
Smoked goose breast ragout soup with thyme

and vegetables in a cup 
1490,-Ft

Ököruszály leves házi reszelt tésztával,
zöldségekkel gazdagon, tormakrémmel

Ox tail soup with homemade grated pastry,
vegetables and horseradish sauce

1890,-Ft

Talicskás leves, házunk kedvenc ragulevese
sertéshúsból, zöldségesen, tejfelesen, kakukkfűvel

Pork ragout soup with vegetables, sour cream and thyme
1690,-Ft



Saláták éS téSzták
SaladS and paStaS

Shiitake gombás papardelle 
Shiitake mushroom papardelle

cézÁRSAlÁtA
Rostonsült fűszeres jércemell csíkokkal

Casear salad with spicy, grilled pullet breast strips
2290,-Ft

VAGY/OR
Vaslapon sült lazackockákkal

Caesar salad with grilled salmon bites
2890,-Ft

Zöldséges, csípős maláj tészta sertés szűzzel, 
jércemellel wook-ban készítve

Hot Malaysian style stir fried noodles with vegetables, fillet of pork 
and pullet breast, made in wok

 2990,-Ft

Shiitake gombás papardelle roston sült kacsamájjal
Shiitake mushroom papardelle with grilled duck liver

6790,-Ft



Vizek VilÁgA
Fish dishEs

Tengeri kagylók, tigris és garnéla rákos vargányás
szarvasgombás rizottóval

Mussels, Tiger shrimp and prawns with porcini mushroom
truffle risotto

5790,-Ft

Gyönyörű pirosra sütött skót lazac steak, 
avakádo krémmel , cukkini ropogóssal 

Beautiful Scottish salmon steak, avocado cream, 
courgette crunchy

6590,-Ft

Fogas filé baconbe tekerve zöldségrőzse cukkini masnival,
gombás burgonya habbal, fűszeres hagymamártással

Fillet of pike-perch wrapped in bacon with vegetables and courgette 
bow,mushroom, potato mousse and spicy onion sauce

4490,-Ft

Bazsalikomos – lime-os kardhal steak,
tengergyümölcsös spagettivel

Swordfish steak with basil and lime, served with seafood spaghetti
4390,-Ft

Kardhal steak
Swordfish steak



lAkto-oVo, VegetÁRiÁNUS ételek
lActo-oVo, VegetARiAN diSHeS

Roston sült kecskesajt variáció, serpenyős zöldséggel,
mézes diós vinaigrette öntettel

A variation of grilled goat cheese with pan-fried vegetables
and honey walnut vinaigrette

1990,-Ft

Pestós rukkolás penne tészta bundázott
mozzarella korongokkal

Pesto penne pasta with rocketsalad and breaded mozzarella coins
3590,-Ft

Camambert diósbundában, áfonya lekvárral, 
almás krokettel

Camembert coated in walnut crumbs served with 
blueberry jam and apple croquette

3490,-Ft

Mediterrán ropogós saláta friss feta sajttal chia maggal
Mediterranean crispy salad with fresh feta cheese with chia

1990,-Ft

Fogas filé 
Fillet of pike-perch 



Vizi SzÁRNyAS HúSételeiNk
 WatErFOWl dishEs

Kacsamell filé roséra sütve 
Roasted rose duck breast

Kacsamell filé rozéra sütve sáfrányos vaníliás körtével, 
szarvasgombás burgonyapürével

Rosé duck breast  roasted with saffron-vanilla pear
served with truffle mashed potato

5790,-Ft

Kacsamáj trilógia (roston sült, bundázott, hagymaragus) 
kacsaháj, tepertős burgonyapürével

Duck liver trilogy (roasted, breaded, onion ragout) 
with bacon and potatoes

6690,-Ft

Kacsamell filé rozéra sütve, aszalt szilvamártással, 
burgonyafánkkal

Roasted Rosé duck breast served with stewed 
prunes sauce and potato dough

5190,-Ft



SzÁRNyAS HúSételeiNk
poUltRy diSHeS

Mozzarellás paradicsomos csirke steak bazsalikommal, 
burgonya rózsával, vajas kelbimbóval

Chicken steak with mozarella and basil, served with 
potato roses and brussels sprouts 

3690,-Ft

Feta sajttal és kaliforniai paprikával töltött csirkemell, 
jázmin rizzsel és cukorborsó tutajon

Chicken breast stuffed with feta cheese and Californian paprika 
served with jasmine rice and green pea raft

3690,-Ft

Bébi csirke egészben sütve, házi sült dominó burgonyával,
hársfamézes csípős mártással

Whole roasted baby chicken stuffed with homemade roasted domi-
no potatoes,  served with spicy-honey sauce

3990,-Ft

Spárgával - cheddar sajttal töltött csirkemell lilakáposztás 
burgonyapürével,  sült zöldség golyókkal, bearni mártással

Chicken breast stuffed with asparagus and cheddar cheese served
 with red cabbage, mashed potato with fried vegetable balls and 

Béarnaise sauce 
4490,-Ft

Spárgával - cheddar sajttal
töltött csirkemell
Chicken breast stuffed
with asparagus



SeRtéSHúSból kéSzült ételeiNk
poRk diSHeS

Sertés tarja steak tűzdelve parmezános pestóval, 
burgonya vulkánnal és pecsenyelével

Pork collar steak with parmesan pesto, potato volcano and gravy
 3690,-Ft

Illatos zöldfűszerekkel baconbe tekert sertés szűz
négysajtos mártással, zöldséges tócsnival

Pork fillet wrapped in bacon and herbs, served with four-cheese sauce, 
vegetable hashbrowns

3690,-Ft

Fűszeres libamáj darabokkal, füstölt sajttal töltött sertés 
karaj, házi morzsában sütve, friss ropogós salátával, 

ezer sziget öntettel, burgonyatallérral
Breaded Pork collar stuffed with spicy goose liver and smoked cheese, 

served with fresh lettuce and potato patties
3690,-Ft

Sertés szűz lángos tésztában sütve 
kacsamájas vargányás raguval

Pork fillet of tenderloin in „Lángos” dough, served with
 porcini mushroom ragout

3990,-Ft

Sertés szűz lángos tésztában 
Pork fillet of tenderloin in „Lángos” dough



MARHA HúSból kéSzült ételek
BEEF dishEs

Zöldséges csípős marha pofa burgonyalepénybe töltve
Spicy beef cheek stuffed in potato pancakes

3690,-Ft

Hortobágyi bélszíncsíkok zöldséges muffin- nal, 
Jack Daniels mártással

„Hortobágyi” Beef tenderloin strips with veggie muffin 
and Jack Daniels sauce 

7990,-Ft
Belgaburger (pirított szezámmagos zsemle, rostonsült 

burgerhús,  BBQ mártás, coleslaw, friss zöldségek,
 cheddar sajt, dijoni mustár, hagymachips, hasábburgonya)

Belgian hamburger (Hamburger bun with roasted sesame seeds, grilled   
    hamburger meat patty, BBQ sauce, coleslaw, fresh vegetables, cheddar, 

Dijon mustard, onion chips and  French fries)
2990,-Ft

Rózsaborsos bélszín steak egy pici keserű csokival, 
erdei gombamártással, sült burgonyahordóval,

baconba tekert babrőzsével
Medallions of Beef tenderloin served with rose pepper and a dash of dark 

chocolate, forest mushroom sauce, 
baked potatoes and green beans rolled in bacon

7990,-Ft

Rózsaborsos bélszín steak 
Medallions of Beef tenderloin



bÁRÁNy HúSból kéSzült ételek
lamB dishEs

Rozmaringgal pácolt bárányborda, rozéra sütve, 
tőkegombamártással, burgonyafánkkal,

roston sült cukkínivel
Rosemary marinated rosé lamb chops with sheathed woodtuft sauce, 

potato donut and grilled courgettes
8590,-Ft

Érlelt báránybordák, sajtmorzsás bundában, karamellizált 
fokhagyma mártással, szalonnás burgonyával,

zöld spárgával
Matured lamb chops fried in cheesy breadcrumbs, served with

caramelizedgarlic sauce, bacon and potatoes and green asparagus
8590,-Ft

Rozmaringos bárány korona, sajtos cukkini toronnyal, 
forró fűszeres vajjal

Crown Roast of lamb with cheesy courgette tower and hot herb butter
8590,-Ft

Rozmaringos bárány korona
Crown Roast of lamb 



Helyi Ízek A belgÁbAN
lOCal spECialitiEs

Debreceni töltött káposzta
„Debreceni” stuffed cabbage 

Szeretettel érlelt házi sajt finomságok 
a Tündérkert sajtműhelyből

Home-made cheeses matured with Love from the 
Tündérkert cheese shop

2290,-Ft

Debreceni páros kolbász
- töltött káposztával friss cipóval és tejföllel

Debrecziner sausage with stuffed cabbage with 
a fresh loaf of bread and sour cream

3690,-Ft

Nádudvari túrógombóc mák köntösben meggyraguval
„Nádudvari” curd cheese dumpling in poppyseed coat with cherry ragout

1490,-Ft



belgA 4 SzeMélyeS előételeS tÁl 
BElga platE OF startErs FOr 4 pEOplE

Belga 4 személyes előételes tál 
Belga plate of starters for 4 people

 Füstölt lazacrózsák
Klasszikus tatár beafsteak
Ropogós csirke szárnyak 

 Házi lepcsánka
Smoked salmon roses

Beefsteak tartare 
 Crispy fried chicken wings 

Home made potato pancakes 
11.960,-Ft



belgA 4 SzeMélyeS tÁl 
BElga FEast platE FOr 4 pEOplE

Belga 4 személyes tál 
Belga feast plate for 4 people

Rántott báránybordák
Hortobágyi bélszíncsíkok

Kacsamell filé rozéra sütve
Házi lepcsánka

Baconbe tekert sertés szűz
 ajándék Belga Étterem házi fekete ribizli pálinkája 2 cl/fő

Matured lamb chops 
„Hortobágyi” Beef tenderloin strips

Roasted Rosé duck breast
Home made potato pancakes
Pork fillet wrapped in bacon

and be our guest for the Belga blackcurrant pálinka 2cl/fő

27.160,-Ft



SAlÁtÁk, HÁzi SAVANyúSÁg
SAlAdS ANd HoMe-MAde pickled VegetAbleS

 Friss leveles saláta
Fresh, crunchy lettuce

990,-Ft

Coleslaw saláta
Coleslaw
690,-Ft

Tejfölös uborkasaláta
Cucumber salad with sour cream

790,-Ft

Paradicsomsaláta lilahagymával
Tomato salad with purple onion

690,-Ft

Csípős jalapeno
Hot jalapeno

690,-Ft

Csemege uborka
Gherkin
690,-Ft

Szeretettel érlelt házi sajt finomságok 
Home-made cheeses 



deSSzeRtek
dEssErts

Kézműves belga csokoládés vulkán 
Belgian craft chocolate volcano 

Házunk csörögéje, pálinkás sárga baracklekvárral
„Csőröge”- crispy, light, hungarian Angel wing, 

fried cookies served with apricot jam with pálinka
1390,-Ft

Somlói galuska, feketén – fehéren
Sponge cake with raisins, walnuts, served with rum, 

chocolate sauce and whipped cream
1390,-Ft

Gundel palacsinta csak úgy Belgásan
Gundel pancake a La Belga

1590,-Ft

Kézműves belga csokoládés vulkán, 
házi készítésű sóskaramell fagylaltal

Belgian craft chocolate volcano souffle with
home-made salty caramel ice cream

1690,-Ft



ételeink kis adagokban is rendelhetők, 
mely a teljes ár 70 % -a.

our dishes can by order in small portion at 70% of the 
original price.

Házunk csörögéje, pálinkás baracklekvárral 
,,Csöröge”, cipsy, light Hungarian Angel wing fried cookies

Tel.: 52/53 63 73
Fax: 52/53 63 74

Mobil: 06/30/ 206 44 44
Web: www.belgaetterem.hu

E-mail: info@belgaetterem.hu

         Szűcs Csaba                   Kacsur László
Üzletvezető/manager     főszakács/chef

BELGA ÉTTEREM 
ÉS SöRöZő

4025 Debrecen, Piac u. 29.


