
Mozzarella caprese friss salátával és házi pirítóssal 1550,-
Tatár beefsteak házi pirítóssal és primőr zöldségekkel 3450,-
Lazac tatár házi pirítóssal és primőr zöldségekkel 3150,-

Húsleves kívánság szerint 950,-/750,-/950,-

Mediterran paradicsomleves olivaolajon grillezett 1490,-
garnélanyárssal és fokhagymás pirítóssal

Sült padlizsánkrémleves feta sajttal és 1490,-
pirított kacsamellszeletekkel 

Solo saláta pizza rúddal 2250,-

Pulled Pork saláta pizzastanglival 21

Mandula köntösben sült kecskesajt málnaecettel 2990,-
forgatott friss kevert salátával

gazdagon/ cérnametélttel/ májgombóccal

(friss kevert saláta pirított jércemell csíkokkal, 
aszalt paradicsommal és fokhagymás gorgonzola öntettel)

(friss kevert saláta pulled pork hússal és füstölt sajttal)
50,-

ELŐÉTELEK

LEVESEK

SALÁTÁK



Gorgonzolás-parajos gnocchi 1650,-
Roston camembert sajt rumos-aszaltszilvás 2690,-

áfonyamártással és házi burgonyakrokettel
Bazsalikomos sajtkrémmel töltött gombafejek rántva 1990,-

párolt rizzsel és tartármártással

Olasz paradicsomos színes kézműves tagliatelle tészta 2690,-
kacsamell csíkokkal és parmezánforgáccsal

Fehérboros - citrusos fekete kézműves spagetti 2490,-
bundázott tintahalkarikákkal

Risotto a'la Solo 2850,-

Parajos-feta sajtos spagetti füstölt lazaccal 2890,-
Kakukkfüves- erdei gombás risotto pikáns marhahús csíkokkal 2890,-
Lilahagymás sajtmártásban forgatott csirkemell csíkok 2190,-

pitában tálalva, friss salátával, hasábburgonyával és 
sajtos mártogatóssal

Erdei gombás-gyöngyhagymás sertésszűz csíkok 2350,-
pizzatészta fedővel kemencében sütve

Roppanós gnocchi diós-gorgonzola mártásban 2250,-

Ételeinkhez a spagetti-, illetve tagliatelle tésztáinkat házilag készítjük.

(pirított fenyőmagokkal, ruccolával és  grillezett csirkemell csíkokkal)

VEGETÁRIÁNUS

TÉSZTÁK, RISOTTOK



Vörös tengeri sügér parmezános morzsában 3150,-
tagliatelle bianco-val és grillezett roppanós zöldségekkel

Lazac steak zsenge cukorborsós, brokkolis risottoval, 4390,-
parmezán forgáccsal és pirított mandulával

Lazac steak chilis-narancsos risottoval és 4490,-
parmezán forgáccsal

Baconbe göngyölt fogasfilé zöldséges 
forgatott burgonyával 3150,-

Fish & Chips remoulade mártással és hasábburgonyával 2190,-

Rózsaszínre sült kacsamell rozmaringos-mangós risottóval 3390,-
Cordon Bleu hasábburgonyával 2390,-

Sörtésztában sült csirkemell csíkok friss salátával, 2590,-
párolt rizzsel és fokhagymás tejföllel

Sajtkéregben sült csirkemell filé 
bazsalikomos-paradicsomos gnocchival 2850,-

Csirke steak füstölt sajtos-aszalt vörösáfonyás risottoval, 2590,-
mandulás sajt thül-lel

Óriás pulykamell filé házi bajor burgonyasalátával 2490,-

(sonkával és sajttal töltött csirkemell filé rántva)

 (chips-szel)

SZÁRNYASOK

HALAK



SERTÉS

MARHA

Baconbe göngyölt sertés szűzérmék vargánya raguval és 2890,-
medvehagymás polentával

Mozzarella caprese krémmel töltött sertéskaraj rántva 2350,-
hasábburgonyával és párolt rizzsel

Spare ribs mézes-sörös BBQ mártással grillezve 2990,-
steak burgonyával és friss salátával

Hagymás rostélyos 3390,-
Angus steak fokhagymás olivaolajon pirított királyrákkal, 4350,-

füge chutnay-val és rösztiburgonyával 
Angus érmék vele sült tükörtojással, pikáns mascarpone-s 3650,-

BBQ mártással és steak burgonyával

Kékre sütött, véres  / Raw;  Véres / Rare; Angolos (közepesen véres) /
 Medium rare; Félangolos (közepesen átsütött) / Medium; Félig átsütött / 
Medium well; Átsütött / Well done



Paradicsomos spagetti reszelt sajttal 1290,-
Rántott csirkemell filé hasábburgonyával és ketchuppal 1390,-
Rántott sajt tartármártással és rizi-bizivel 1390,-

Paradicsomsaláta 590,-
Bajor burgonyasaláta 650,-
Uborkasaláta 590,-
Káposztasaláta 590,-

Matcha teás sajttorta 1290,-

Tiramisu a'la Classic 1190,-
Málnás fehércsokoládés brownie vanília fagylalttal 1290,-

(pisztáciás tésztával és lime-os feketeszeder raguval)

GYERMEKEKNEK

SALÁTÁK

DESSZERTEK

II. kategória
Solo Restaurant

Üzemeltető: Solo Restaurant Kft., 9400 Sopron, Ösvény u. 7/E.
Étteremvezető: Szabó Zoltán, Konyhafőnök: Kenesei Norbert

Érvényes: 2019. július 26-tól visszavonásig 
Fél adag rendelésekor az ár 70 %-át számoljuk,

 áraink forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t. 


