
        vegetáriánus | vegetarian           vegán opció | vegan option

        vegán | vegan             hajdinakenyér opció | buckwheat option

ÉDES |  SWEET

AMERIKAI PALACSINTA |  PANCAKES   2700

vaníl iamártással és szezonális gyümölcsökkel 

with vanil la custard & seasonal fruits

HIDEG ZABKÁSA |  COLD PORRIDGE    1400

joghurttal és gyümölcsökkel | with yoghurt & fruits

SÓS |  SAVOURY

HUMMUSZ |  HUMMUS     1950

tökmagolajjal és pitával
with pumpkin seed oi l  & pita

PULLED PORK BURGER     3500

salátával | with salad

+ sült batáta | + roasted sweet potato  +550

+  sajt  | +  cheese     +450

+    kimcsi | + kimchi    +550

CIKLONBURGER |  CYCLONE BURGER                 2450

vega burger kimslaw-val | vegetarian burger with kimslaw

TOJÁSKRÉMES BAGEL |  EGG MAYO BAGEL              2750

sajttal sütve, salátával | with cheese & salad

KIMCSIS TOJÁSOS RIZS |  KIMCHI FRIED RICE        2750

         kimcsi, tojásos pirított rizs, tükörtojás

          kimchi, fr ied rice with eggs

VEGÁN „RÁNTOTTA” | VEGAN ”SCRAMBLED EGGS”  2400

tofuból, salátával és kenyérrel | tofu with salad & bread

CROQUE

MADAME      3250

sonkás-sajtos kalácskenyér besamel mártással és tükörtojással

grilled ham & cheese sandwich with béchamel sauce & fried egg

MADEMOISELLE     3250

sajtos kalácskenyér besamel mártással és tükörtojással

gri l led cheese sandwich with béchamel sauce & fried egg

MONSIEUR      3250

sonkás-sajtos kalácskenyér besamel mártással

gri l led ham & cheese sandwich with béchamel sauce

BUNDÁS KENYÉR  |  FRENCH TOAST
salátával és fehér mártogatóssal | with salad & white dip

KLASSZIKUS  |  SAVOURY     2100

DUPLA SAJTOS  |  DOUBLE CHEESE    2850

SONKÁS-SAJTOS  |  HAM & CHEESE    2850

KOLBÁSZOS-SAJTOS  |  SAUSAGE & CHEESE               2850

SIGNATURE

             BUDDHA TÁL  |  BUDDHA BOWL   2700

friss saláta, marinált csicseriborsó, sült cékla, tofu, pirított magvak,

csírák, onsen tojás, sült répás vinaigrette

fresh salad, marinated chickpeas, roasted beets, tofu, roasted seeds,

sprouts, onsen egg, roasted carrot vinaigrette

ANGOL                 |  ENGLISH BREAKFAST   3250

2 tükörtojás, kolbász, pirított gomba, hurka, bacon,

paradicsomos bab, sült batáta, angol muffin 

2 fried eggs, sausage, sautéed mushrooms, black pudding,

bacon, baked beans, roasted sweet potato, english muffin

       BAGEL |  BREAKFAST BAGEL   2850

tojás, mangalica szalonna, sajt, házi majonéz és savanyúság

egg, mangalica bacon, cheese, homemade mayo & pickled vegetables

CURRYWURST      2850

fehér gril lkolbász curry szósszal és sült batátával

grilled white sausage with curry sauce & roasted sweet potatoes

HÁROM TOJÁS |  THREE EGGS

TÜKÖRTOJÁS, RÁNTOTTA VAGY OMLETT  1900

FRIED,  SCRAMBLED  OR AS AN OMELETTE
salátával és kenyérrel | with salad & bread

+ kolbász / mangalica szalonna / sonka /  gomba / sajt / újhagyma 450 /db

+  sausage / mangalica bacon / ham / mushrooms / cheese / spring onion

HAM & EGGS      2400

salátával és kenyérrel | with salad & bread

EXTRÁK |  EXTRAS
+ kolbász / mangalica szalonna / sonka /  gomba / sajt / újhagyma 450 /db

+  sausage / mangalica bacon / ham / mushrooms / cheese / spring onion

+    kimcsi | + kimchi    550

+ szelet kenyér / pirítós / pita / hajdinakenyér 150

+  s l ice of bread /  toast /  pita bread /  buckwheat bread

komposztálható ételdoboz | biodegradable takeaway box 150
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P É K S Ü T I  |  P A S T R Y

válogass helyben készült

péksütijeink közül

a pultnál!

pick from our selection of

in-house baked pastry

at the counter!

AJÁNLAT  |  S P E C I A L

folyamatosan megújuló

ajánlatainkat keresd

a nagy táblán!

check the greenboard for

our frequently changing

special offers!
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rendelés a pultnál | please order at the counter

Termékeink allergéneket tartalmazhatnak, lisztet, tojást,
tejet és csonthéjasokat felhasználó konyhán készülnek.
A részletekről érdeklődjetek a pultnál. Áraink forintban
értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t.

Our products may contain allergens and are made in a kitchen
that uses flour, eggs, milk and nuts. Ask our staff at the counter
for details. Our prices are in hungarian forints and include VAT.



KÁVÉ |  COFFEE

FEKETE |  BLACK
espresso              700

doppio               1100

batch brew    0,1 l          700

v60               1600

TEJES |  WHITE
cortado*              1050

cappuccino*               1100

flat white*              1350

latte*                1350

+ espresso shot             450

+ tej | milk              150

+ mandulatej | almond milk            200

+ zabtej | oat milk             200

+ méz | honey             150

+ verjus            50

SPECIAL
matcha szóda | matcha soda            1300

matcha latte*               1450

matcha tonic              1550

chai latte*               1300

dirty chai (chai latte + espresso shot)           1550

sós karamell latte | salty caramel latte          1300

dirty sós karamell | dirty salty caramel          1550

kurkuma latte | turmeric latte*            1300

kardamom latte | cardamom latte            1300

espresso tonic               1600

cascara fizz              1250

cascara matcha fizz             1600

* jeges változatban is elérhető | iced variety available

COLD BREW
kávé jégre töltve | coffee on the rocks 0,2 l   1400

zöld tea jégre töltve | green tea on the rocks  0,2 l   1400

kávé + tonik | coffee +  tonic            1600

kávé + dictador 20y rum | coffee + dictador 20y rum   2700

ír kávé | ir ish coffee             2200

FORRÓ CSOKI |  HOT CHOCOLATE
Minden csokoládés italunkhoz és ételünkhöz a ChocoCard Bean-to-Bear
direct trade, madagaszkári kakaóbabból készült, 69%-os étcsokoládéját használjuk.

For all our chocolate based drinks and food we use ChocoCard Bean-to-Bear 
69% dark chocolate made from direct trade Madagascar cocoa beans.

klasszikus étcsoki | classic dark chocolate          1400

mocha (hot chocolate + espresso shot)               1700

habos karobó | frothy carob                1150

TEAVOLUTION PREMIUM TEA
Direct trade prémium teáinkat a Teavolut ion csapatától  szerezzük be.
Dóri és Tamás minden évben el látogat Japán, Kína és Tajvan teatermő
vidékeire,  hogy a termelőktől személyesen hozza el  a legjobb teákat .

Our d i rec t  t rade premium teas  are  suppl ied by the Teavo lut ion group.
Dóri and Tamás visit the tea-growing regions of Japan, China and Taiwan
annually bringing back the producers' best teas

fekete, zöld, fehér, wulong | black, green, white, oolong   1450

matcha no.1              1300

TEA, FOZET |  TEA,  INFUSION
fekete, zöld | black, green               1250

gyümölcs, rooibos, herbatea | fruit, rooibos, herbal 1250

házi jeges tea | homemade ice tea 0,25 l               1250

  wifi: reggeli pass: bookline
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HIDEGEN FACSART LEVEK
COLD PRESSED JUICES

LEGELO |  PASTURE   0,3 l   1400

uborka, spenót, kel, zeller, alma

cucumber, spinach, kale, celery

LÖKET |  BOOST    0,3 l   1400

répa, alma, gyömbér, chil i

carrot, apple, ginger, chi l i

CIKLON |  CYCLONE    0,3 l   1400

cékla, répa, alma, menta, verjus

beetroot, carrot, apple, mint, verjus

GYÖMBÉR SHOT |  G INGER SHOT      0,05 L  900

gyömbér, alma

ginger, apple

BERKENYE SHOT | CHOKEBERRY SHOT 0,05 L  900

berkenye, körte, menta, tökmag, bors

chokeberry, pear, mint, pumpkin seeds, black pepper

SHRUB
szóda, almaecet, választható háziszörp a                 1150

szezonális ajánlatunk szerint

soda water & cider vinegar with a squash of your

choosing from our seasonal select ion

KOMBUCHA FIZZ  0,3 l               1100

saját kombucha italunk változó ízesítésekkel

our very own kombucha drink with a variety of flavours

„LIMONÁDÉ” |  “LEMONADE”
verjus     0,4 l                      900

házi szörppel | with fruit syrup          0 ,4  l               1100

GYÜMÖLCSLÉ 100% | FRUIT JUICE 100%
alma, homoktövis, őszibarack, körte, ribizli, meggy  0,1 l     350

apple, seaberry, peach, pear, black currant, sour cherry

ÜDÍTO |  SOFT DRINK
zuzmo     0,33 l                  1200

club mate    0,5 l                    1500

club mate    0,33 l                  1200

club mate cola   0,33 l                  1200

VÍZ |  WATER
szóda | soda water    0 ,1  l                       50

használd a pult végén található szűrt vízcsapot!

use the filtered water tap at the end of the counter!

        tel: 0672529910  fb: reggeli .bar

fermentált probiotikus italok pécsről 
fermented probiotic drinks from pécs

házi almaecetünkkel és szörpjeinkkel
with homemade cider vinegar & squash

SZEZONÁLIS JUICE
SEASONAL JUICE

aktuális ajánlatunkat

megtalálod a

juice táblán

for our current seasonal

juice offer please check

the juice board!

0,3 L 1500

HÁZISZÖRP
HOMEMADE SQUASH

saját készítésű szörpjeink

szezonális ajánlata

a szörp táblán

check the squash board

for our selection of seasonal

homemade squash!

0,4 L 900
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PEZSGO |  SPARKLING WINE
hungaria extra dry száraz   0 ,2  l                    1500

hungaria grand cuvée brut száraz    0 ,75 l                  4100

hungaria doux édes    0 ,75 l                  4100

kreinbacher brut száraz   0 ,75 l                  6700

kreinbacher rosé brut száraz              0 ,75 l                 6700

rácz li l la brut nature               0 ,75 l                 8500

veuve clicquot brut champagne         0 ,375 l             15500

ÜVEGES SÖR |  BOTTLED BEER
szalon      0 ,33 l                    600

pécsi sör     0 ,5  l                      850

pilsner urquell   0 ,33 l                    800

LONGDRINK
opera vodka-szóda |  vodka soda           1600

opera vodka & verjus               1700

aperol spritz              2000

RÖVIDITAL |  SPIRITS         0,02 l             0 ,04 l

agárdi organic gin    1000              1600

opera vodka     900              1500

teeling whiskey    1100              1700

dictador 20y rum                1400              2200

unicum     800              1200

jägermeister     800              1200

                  köszönjük, hogy nálunk vagy!
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HELYI TERMELOINK, BARÁTAINK
LOCAL PRODUCERS,  FRIENDS

Bakony i  Péter  -  V i l l ány

BIOM l i sz t  -  Pécs

Dombai  Je rsey  Farm -  Pe l lé rd

Fabr i ce  Gonet  -  Pécsdevecser

Garat  Malom -  Mohács

Gör fö l  Mátyás  -  Harkány

Gyen i s  Mák -  Somogyvár

Györkös  Gábor  Méhpásztor  -  Pécs

Hegy i  Ba lázs  -  Hosszúhetény

Hosszumeze i  György -  Pusz tadobos

Hugi  Gomba -  Pécs

I l l a  Gábor  Mecsekecske  -  Pécs

Kaba Farm -  A lmáskeresz túr

Keserű  Zo l tán  -  Ócsárd

Lépo ld  Rob in  -  Pécsudvard

Léva i  Tamás  -  Pécsbagota

Méhes i  Zo l tán  -  Pécs

Mis lyenácz  Péter  -  Cserkút

Nosbács i  Mik rozö ldség -  Pécs

Óber t  Ágnes  -  Bor jád

Ola jü tő  Szövetkezet  -  Ormánság

Pa lota i  Jenő -  Kozármis leny

Te jhe ly  -  Sz i l ágy

Tsvetozar  Ivanov -  Pécs

Valoryz  -  Kőrösök  vö lgye
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