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Calypso Rooms & Restaurant Siófok  
A’la carte kínálatunk

• Reggelik • 
9-11 óráig

Rántotta  / -Omlett  /- vagy  Ham & Eggs / Tükörtojás (nálunk 4 tojásból készül) ............................  1 150 Ft
 + választható feltétek: sajt, sonka, bacon, gomba, hagyma, paprika, paradicsom ....................150 Ft ár/db
Lecsós tojás csípős házi kolbásszal ...................................................................................................  1 950 Ft
Frankfurti virsli (3 db) mustárral és kenyérrel ..................................................................................  1 250 Ft
Bundáskenyér (3 db) paradicsom szeletekkel  .................................................................................  1 150 Ft
Sonkás-sajtos toast rukkolával és koktélparadicsommal  ..............................................................  1 350 Ft
Mozzarella paradicsommal, saláta diszítéssel  ................................................................................  1 850 Ft
Kontinentális reggeli (gépsonka, szalámi, kolbász, sajt, cottage cheese ,kerti zöldségek és vaj) ........ 1 590 Ft
Édes reggeli (mini lekvár,mini méz, mini nutella és vaj) fonott kaláccsal  ..........................................  1 350 Ft
Friss vegyes kerti zöldség reggelihez (paprika, paradicsom és uborka) ............................................... 690 Ft
Extra kenyér / pirítós / bagett (4 szelet) ...................................................................................... 250 Ft /adag

• Hideg és meleg előételek - Saláta tálak •

Tatár beefsteak kerti zöldségekkel, pirítóssal és vajjal .................................................................... 3 890 Ft
Rántott (Trappista) sajt tartármártással (köret nélkül) ....................................................................... 1 790 Ft
Rántott Camambert áfonyalekvárral  (köret nélkül) .......................................................................... 1 890 Ft
Sajtos cukkini szuflé görög salátával ................................................................................................. 2 490 Ft
Grillezett gomolya sajt friss vegyes saláta ágyon   ........................................................................... 2 490 Ft
Grillezett kecskesajt pikáns-körtés zöldsaláta ágyon  ..................................................................... 2 790 Ft
Hideg kacsamáj terrine mézes-citrusos almával, pirított morzsával és kaláccsal  ......................... 3 790 Ft
Calypso vegyes ízelítő ......................................................................................................................... 2 390 Ft
(zöldfűszeres cottage cheese, padlizsánkrém, mozzarella paradicsommal vegyes-rukkola saláta ágyon,  
fetával töltött paprikával, extra olivabogyókkal és szárított paradicsommal diszítve)
Mozzarella Caprese ............................................................................................................................. 1 850 Ft
(mozzarella szeletek paradicsommal, balzsamkrémes vegyes zöldsaláta ágyon)
Kecskesajt grillezve marinált körtés zöldsalátával ........................................................................... 2 790 Ft
Cézár saláta pirított csirkemell szelletekkel és pirítóssal................................................................. 2 750 Ft
(Cézár öntettel bekevert friss vegyes zöldsaláta keverék, koktélparadicsommal)
Cézár saláta roston sült királyrákkal, pirítóssal ................................................................................ 2 950 Ft
(Cézár öntettel bekevert friss vegyes zöldsaláta keverék, koktélparadicsommal)
Mozzarellás-fetás rukkolasaláta roston sült csirkemell szeletekkel parmezán forgáccsal ........... 2 650 Ft
(koktélparadicsommal, fetával töltött harang paprikával és oliva bogyóval díszítve)
Görög saláta feta sajttal töltött paprikával és olivával diszítve, tzadzikivel  ................................. 1 990 Ft

• Nassolni valók •
Házi padlizsánkrém rozmaringos-fokhagymás frissen sült pizzarudacskákkal ............................ 1 890 Ft
Nachos tál 2 féle mártogatóssal  ........................................................................................................ 1 590 Ft
 • választható mártogatós külön, plusszban: Avokado, Salsa, BBQ, vagy Cheddar sajtmártás  ... 590 Ft /adag
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Calypso Rooms & Restaurant Siófok  
A’la carte kínálatunk

• Levesek - Napi kínálat szerint •

Húsleves gazdagon tésztával, zöldséggel, hússal és a Chef által kínált házi töltelékkel .............. 1 250 Ft
Vietnámi marhahúsleves rizstésztával  ............................................................................................. 1 590 Ft
Bográcsgulyás ...................................................................................................................................... 1 490 Ft
Sajtkrémleves ropogós cipóban ........................................................................................................ 1 490 Ft
Fokhagyma krémleves cipóban sajttal, vagy csészében pirítóssal  ................................................ 1 490 Ft
Tárkonyos csirkeraguleves erdei gombával ...................................................................................... 1 350 Ft
Tom Kha Gai (Thai) kókusztejes rákleves  .......................................................................................... 1 850 Ft

Hideg sárgabarck krémleves habcsókkal és pirított mandulával  .................................................. 1 250 Ft
Hideg eperkrémleves vaníliafagylalttal ............................................................................................ 1 250 Ft

• Főfogások hallal •

Harcsapaprikás házi készítésű juhtúrós sztrapacskával  ................................................................. 3 490 Ft
Sült hal (hekk) kb. 35-40 dkg ..............................................................................................................  2 150 Ft
Tintahalkarikák sörtésztában friss saláta ágyon .............................................................................. 2 490 Ft
Szójaszószban pirított fokhagymás királyrák (14 db) kevert zöldsalátával ................................... 3 950 Ft
Fokhagymás pisztráng roston spenótmártással pirított petrezselymes burgonyával ................. 3 850 Ft
Fogasfilé roston, fehérboros királyrákkal és grill zöldségekkel ...................................................... 4 450 Ft
Roston sült lazac filé fehérboros rizottóval kis zöldsalátával és mangótartárral  ......................... 4 250 Ft
Vegyes haltál 2 személy részére ....................................................................................................... 11 900 Ft
(Fokhagymás pisztráng roston, rántott harcsafilé, roston sült fogasfilé, királyrák, tintahalkarikák sörtésztában, 
pirított parázsburgonyával, saláta diszítéssel, mangótartárral)

• Tészták •

Spaghetti alla Bolognese .................................................................................................................... 2 450 Ft
Calypso Penne (Bazsalikomos tejszínes paradicsom szósz, roston sült csirkemell falatokkal) .............. 2 650 Ft
Spenótos tejszínes csirkés tagliatelle parmezánforgáccsal ............................................................. 2 850 Ft
Spenótos tejszínes tagliatelle királyrákkal és parmezán forgáccsal............................................... 3 150 Ft
Tejszínes-paradicsomos taglietelle királyrákkal és parmezán forgáccsal ...................................... 3 150 Ft
Kemencében sült juhtúrós sztrapacska (baconszalonnával, tejföllel és pirított sajttal a tetején)  ..... 2 350 Ft
Tenger gyümölcsei spagetti  ............................................................................................................... 3 850 Ft

• Főszezonban hétvégente BBQ estek •

10 órán át cseresznyefa parázson, smokerben lassan sült BBQ vegyes tál (csak vacsorára)
 •  pácolt marha szegy, bőrös csirkemell steak és sertésjava vegyesen  

BBQ vajmártással, salátával és parázsburgonyával  1 személy részére a vegyes BBQ tál ...... 4 190 Ft 
2 személyes vegyes BBQ tál .................. 7 550 Ft
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• További húsételek  •

M A R H A H Ú S O K :  

Bélszín steak   ....................................................................................................................................... 4 990 Ft
     • választható mártások:  vargánya mártás, zöldbors mártás ...................................................... 890 Ft /adag 

barbeque mártás, avokado, salsa, vagy cheddar sajtmártás ............... 590 Ft /adag

Vörösboros marhapörkölt vajas házi galuskával  ............................................................................. 2 890 Ft

Lávakövön sült pácolt húsok zöldborsmártással: 
 • BBQ csirkemell filé parázsburgonyával és friss salátával................................................................. 3 290 Ft
 • Fűszeres szűzpecsenye parázsburgonyával és friss salátával ......................................................... 3 550 Ft
 • Fokhagymás pácolt sertés tarja parázsburgonyával és friss salátával ............................................ 3 390 Ft
 • 1 személyes vegyes grill tál a fenti  3 féle húsból parázsburgonyával és friss salátával .................. 3 790 Ft
 • 2 személyes vegyes grill tál a fenti 3 féle húsból parázsburgonyával és friss salátával ................... 6 890 Ft

B A R O M F I H Ú S B Ó L  K É S Z Ü LT  H Ú S É T E L E I N K :

Souflaki csirkenyárs görög salátával, tzatzikivel és hasábburgonyával......................................... 3 450 Ft
Rántott csirkemell filé (köret nélkül)  .................................................................................................. 2 190 Ft
Caprese csirke steak roston sült pesztós-bazsalikomos paradicsommal  
és grillsajttal wok zöldség körettel  ................................................................................................... 3 450 Ft
Juhtúróval töltött csirkemell filé baconszalonnába tekerve sajtmártással és jázmin rizsel  ........ 3 650 Ft
Calypso csirke steak mangós sült őszibarack raguval,  
ráolvasztott sajttal és édesburgonya hasábbal  ............................................................................... 3 750 Ft
Supreme csirkemell aszaltparadicsomos rizottóval  ........................................................................ 3 490 Ft
Gyros tál salátával és hasábburgonyával vagy jázminrizzsel (csirkehúsból) ................................... 2 650 Ft
Sült kacsacomb almás-lilakáposztával és pirított petrezselymes parázsburgonyával ................. 3 890 Ft

S E R T É S H Ú S B Ó L  K É S Z Ü LT  H Ú S É T E L E I N K :

Óriás Calypso bécsi szelet   ................................................................................................................. 2 250 Ft
Lyoni bécsi szelet (rántott sertésszelet) fokhagymás tejföllel és lyoni sült hagymarakással  ......... 2 950 Ft
Bolognai sertésborda (Rántott sertéskaraj bolognai spagetti körettel) .............................................. 2 890 Ft
Kacsamájjal töltött rántott sertésborda hasábburgonyával  .......................................................... 3 890 Ft
Baconbe göngyölt szűzérmék  vargánya gombamártással és pirított tallérburgonyával  ........... 3 490 Ft
Zöldfűszeres kéregben sült szűz mignionok bors mártással és steakburgonyával ...................... 3 490 Ft
Bőrös malacsült almás-lilakáposztával és tallérburgonyával ......................................................... 3 590 Ft
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• Köretek •
Hasábburgonya , steakburgonya, vagy  
petrezselymes parázsburgonya  .................... 650 Ft
Édesburgonya hasáb ....................................... 950 Ft
Jázmin rizs ........................................................ 650 Ft
Zöldséges bulgur ............................................. 950 Ft
Vegyes köret (hasábburgonya és jázminrizs) ... 750 Ft
Grill zöldségek  ................................................ 950 Ft
Zöldsaláta mix köret ........................................ 850 Ft
Friss vegyes saláta köretként  ......................... 890 Ft
(paradicsom, uborka és zöldsaláta mix)
Parmezános rizottó aszalt paradicsommal .1 150 Ft

• Hamburger menü •
Retro óriás hamburger ..................................2 590 Ft
csalamádéval és zöldségekkel, 20 dkg-os marhahús 
pogácsával, hasábburgonyával és ketchuppal

BBQ óriás hamburger  ...................................2 890 Ft
zöldségekkel,  cheddar sajtmártással, 20 dkg-os  
marhahús pogácsával,  édesburgonya hasábbal és 
hamburger szósszal

• Gyerekmenü •
/Csak gyerekek részére kínáljuk/

Gyerek adag rántott husi 
hasábburgonyával .........................................1 550 Ft
Gyerek adag csibehusi roston sütve rizzsel 1 450 Ft
Gyerek adag bolognai spagetti  ...................1 450 Ft
+ Ketchup, Mustár vagy Majonéz ...................... 150 Ft
+ Tartármártás  .................................................. 250 Ft

• Saláták / Savanyúságok •
Tejfölös-uborka saláta  .................................... 750 Ft
Káposzta saláta ................................................ 750 Ft
Csemege uborka / Kovászos uborka /  ........... 750 Ft
Káposztával töltött almapaprika ................... 750 Ft
Házi csípős vegyes savanyúság ...................... 750 Ft

• Desszertek •

Meleg csokis brownie vanília fagylalttal 
és piros gyümölcsmártással .........................1 350 Ft
Zila gyümölcslikőrös  triplacsoki torta ........1 350 Ft
Somlói galuska diófagylalttal, 
tejszínhabbal és csokoládé öntettel ............1 250 Ft
The Chef’s Lemon tart (citrom pite) ...............1 290 Ft
Epres-túrós pohárkrém  
mandula morzsával .......................................1 150 Ft
Túrógombóc cukrozott tejföllel  ...................1 350 Ft
Laktózmentes madártej tojáshabbal ...........1 150 Ft

Palacsinták  ........................................A’la carte árak!
 • Kakaós, ízes vagy fahéjas palacsinta/db ..... 350 Ft
 • Mogyórókrémes palacsinta/db .................. 420 Ft
 • Nutellás palacsinta/db ............................... 450 Ft
 • Túrós palacsinta/db  ................................... 420 Ft
 • Házi baracklekváros palacsinta/db ............. 380 Ft
 •  Túrós-nutellás palacsinta  

vegyesen töltve /db .................................... 450 Ft
Gundel palacsinta  
csokoládé öntettel (1 adag 2 db) ...................1 190 Ft

• Lángos •
Lángosok kb. 20’ ................................A’la carte árak!
 • Sima lángos  ............................................... 840 Ft
 • Sajtos lángos vagy Tejfölös lángos ............. 990 Ft
 • Sajtos-tejfölös lángos ...............................1 140 Ft
 • Bolognai lángos reszelt sajttal  ................ 1 590 Ft
    + sajt / tejföl  ................................................ 150 Ft
 + pirított baconszalonna  ............................. 300 Ft
    + fokhagyma ................................................ 100 Ft

Kedves Vendégeink! 
A számla szervízdíjat nálunk nem tartalmaz, a borravaló az Ön döntése!  Az árak forintban 

értendőek, és az általános forgalmi adót tartalmazzák! Fél adag/ kis adag étel 70%-os áron 
rendelhető, felszolgálóval való egyeztetést követően. Az allergénekre vonatkozó bővebb 

felvilágosítást kérje munkatársainktól, esetleges ételallergiáját jelezze előre!  
Az asztaltársaság tagjainak külön fizettetése főszezonban, teltház esetén nem megoldható, 

de számlarészletezőt biztosítunk! 

Érvényes: 2020.05.29-től • Chef: Fecske Richárd



         
                           Calypso Étterem Siófok * Netpincér Pizzalap 

     Pizzák • Pizze • Pizzas 
                         32 cm 

Margherita..................................................................................................... 1 750 Ft 
paradicsomszósz, mozzarella sajt, paradicsom szeletek 

tomato sauce, mozzarella cheese, Tomato o Tomatensauce, Mozzarella, Tomaten 

Prosciutto...................................................................................................... 1 890 Ft 
paradicsomszósz, mozzarella, gépsonka o .tomato sauce, mozzarella, ham o Tomatensauce, Mozzarella, 

Schinken 

Prosciutto e funghi....................................................................................... 1 990 Ft 
paradicsomszósz, mozzarella, gépsonka, gomba 

tomato sauce, mozzarella, ham, mushroom o Tomatensauce, Mozzarella, Schinken, Pilze 

Dolce Vita....................................................................................................... 2 250 Ft 
paradicsomszósz, mozzarella, gépsonka, gomba, kukorica 

mozzarella, ham, mushroom, corn o Mozzarella, Schinken, Pilze, Mais 

Pizza Parma & Ruccola................................................................................  2 450 Ft 
mozzarella, pármai sonka, ruccola o .mozzarella, parma ham, ruccola o Mozzarella, Parma Schinken, Ruccola 

Pizza ai Americana........................................................................................ 2 190 Ft 
paradicsomszósz, mozzarella, gépsonka, kukorica 

tomato sauce, mozzarella, ham, corn o Tomatensauce, Mozzarella, Schinken, Mais 

Hawaii............................................................................................................. 2 190 Ft 
paradicsomszósz, mozzarella, sonka, ananász 

.tomato sauce, mozzarella, ham, pineapple o Tomatensauce, Mozzarella, Schinken, Ananas 

Pizza Calypso................................................................................................ 2 250 Ft 
paradicsomszósz, mozzarella, sonka, gomba, kukorica, bacon, tükörtojás 

tomato sauce, mozzarella, ham, mushroom, corn, bacon, fried eggs 

Tomatensauce, Mozzarella, Schinken, Pilze, Mais, Bacon, Spiegelei 

Pizza Salami.................................................................................................... 2 190 Ft 
paradicsomszósz, mozzarella, szalámi o tomato sauce, mozzarella, salami o Tomatensauce, Mozzarella, Salami 

Ungarese......................................................................................................... 2 450 Ft 
paradicsomszósz, sonka, szalámi, hagyma, hegyes erős paprika, paradicsom szeletek, reszelt mozzarella sajt 

tomato sauce, mozzarella, ham, salami, onion, hot pepper, tomato slices 

Tomatensauce, Mozzarella, gekochter Schinken, Salami, Zwiebeln, scharfe Paprika, Tomaten 

Quattro Formaggi........................................................................................... 2 450 Ft 
paradicsomszósz, füstölt sajt, márványsajt, parmezán, mozzarella 

tomato sauce, smoked cheese, roquefort cheese, parmesan, mozzarella o Tomatensauce, Vier Sorten Käse 

Cadaveres ...................................................................................................... 2 590 Ft 
paradicsomszósz, mozzarella, sonka, szalámi, füstölt sajt, bacon, pepperoni 

tomato sauce, mozzarella, ham, salami, smoked cheese, bacon, pepperoni 

Tomatensauce, Mozzarella, Schinken, Salami, geräucherter Käse, Bacon, Pepperoni 

Diavolo /ördög pizza/..................................................................................... 2 250 Ft 
paradicsomszósz, mozzarella, csípős szalámi, erős pepperoni 

tomato sauce, mozzarella, hot salami, pepper, chili o Tomatensauce, Mozzarella, scharfe Salami, Pepperoni 

Bolognese ...................................................................................................... 2 290 Ft 
paradicsomszósz, mozzarella, bolognai húsos ragu 

tomato sauce, mozzarella, bolognese ragout, minced meat o Tomatensauce, Mozzarella, Bolognese Ragout 
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                                    32 cm 

Pizza alla Pala...............................................................................................  2 490 Ft 
fokhagymás tejfölös alap, mozzarella, baconszalonna, füstölt tarja, lilahagyma 

mozzarella, sour cream with garlic, bacon, smoked ham, onion 

Mozzarella, Knoblauch- Sahnesauce, geräuchertes Schweinefleisch, Zwiebeln, Speck 

Pizza ai Frutti di Mare.................................................................................... 2 890 Ft 
paradicsomszósz, mozzarella, tenger gyümölcsei ragu 

tomato sauce, mozzarella, seafood, o .Tomatensauce, Mozzarella, Meeresfrüchte 

Summer Garden ............................................................................................ 2 890 Ft 
paradicsomszósz, mozzarella, tejszínes csirkemell ragu, paradicsom szeletek és kukorica 

tomato sauce, mozzarella, creamy chicken breast ragout, tomato slices and corn 

Tomatensauce, Mozzarella, cremige Hühnerbrust Ragout, Tomatenscheiben und Mais 

Calzone pizza (töltött pizza).......................................................................... 2 770 Ft 
paradicsomszósz, mozzarella, füstölt tarja, füstölt sajt, sonka, paradicsom, lilahagyma 

tomato sauce, mozzarella, smoked ham, smoked cheese, tomato, onion 

Tomatensauce, Mozzarella, geraucherter Schinken, geraucherter Käse, Tomate, Zwiebel 

Tonno e cipolla .............................................................................................. 2 690 Ft 
paradicsomszósz, mozzarella, tonhal, lilahagyma, olivabogyó 

tomato sauce, mozzarella, tuna fish, red onion, olive o Tomatensauce, Mozzarella, Thunfisch, Zwiebeln, 

Oliven 

Pizza Gyros.................................................................................................... 2 690 Ft 
paradicsomszósz, mozzarella, pirított gyros hús, paradicsom szeletek, paprika, 

lilahagyma, feta sajttal töltött csípős harangpaprika, olivabogyók 

tomato sauce, mozzarella, roasted gyros meat, tomato slices, paprika, red onions, spicy peppers stuffed with 

feta cheese, olives 

Tomatensauce, Mozzarella, gebratenes gyros fleisch, Tomaten, Paprika, Zwibeln, würzigen Paprika gefüllt mit 

Fatekäse, Oliven 

 
A fenti pizzákból lehetőség van kisebb pizza (28 cm) rendelésére is -10% árengedménnyel. 

 

Pizzagolyók o Pizzarolls o Pizzakugeln......................................................... 2 550 Ft 
paradicsomszósz, sonkával, sajttal és kukoricával töltve, csípős és fokhagymás-joghurtos mártogatóval 

pizza rolls stuffed with ham, tomato sauce, cheese and corn, with hot yogurt & garlic dressing 

kleine Pizzakugeln gefüllt mit Schinken und Mais, mit scharfe Paprika Joghurtsauce und Knoblauch- 

Joghurtsauce dabei,Tomatensauce 

 

Extra feltét /db o Extra wish /piece o Weitere Wünsche / stück................... 350 Ft 

 

Házi padlizsánkrém rozmaringos-fokhagymás frissen sült pizzarudacskákkal...1 890 

Ft 
Homemade eggplant cream with freshly baked pizza sticks with rosemary and garlic 

Hausgemachte Auberginencreme mit frisch gebackenen Pizzasticks mit Rosmarin und Knoblauch 

 

Pizzakenyér o Pizzabread o Pizzabrot   32 cm  ...........................................1 150 Ft 

 

Érvényes: 2020.06.20-tól   •                            Calypso Pizza Chef:  Böröndy László 


