
ÉN VAGYOK

Azt mondod, leettem magam? Nos, a tökéletesség a 
gyengék fegyvere. Szamárfülezek a könyvben. Újra és újra 
és újra meghallgatom ezt a számot. Én vagyok a 
problémás ügyfél, akire mégsem neheztel senki. 
Haragszol rám? Hadd adjam én! De gyere már le, 
harapjunk valamit! Üres hassal érvénytelen a bajszok 
összeakasztása, te kis Deaznemisúgyvolt! Láttam 
hajnalban egy madÁRT a párkányomra szállni, 
farkasszemet néztünk, aztán elment munkába. Hogy te 
sok vagy neki? Mi jóban leszünk! Mit tehetnék azért, hogy 
rontsak a helyzeten? A kalamajka a középső nevem. Ha 
kihúzod a gyufát, én meggyújtom. A szélnek nincs száma, 
a hangnak nincs súlya, a ragyogásról mégis azonnal 
érezzük, amikor megcsiklandozza a szívünket. Gondoltál 
már arra, hogy akinek van élete, annak nincs mottója? 
Szeretnél hallani egy titkot? Ma virágos kedvünk van, 
holnap talán háborús lesz. Frida vagyok, de nem Kahlo. 

Hogy akkor melyik? Talán épp itt, melletted. 



F R I DA  S Z E N DV I C S E I / SA N DW I C H ES

HIPPIES BESTIES  1280
Bagett, mozzarella, zöldpesztó, bazsalikom, 
paradicsom, jégsaláta 
Baguette, mozzarella, green pesto, basil, 
tomato, iceberg lettuce 
  
UNCLE PICKLE 1380
Sajtos kifli, csemegeszalámi, csemege uborka, vaj 
Cheese baguette, dolce salame, gerkin, butter 
 
ITALIAN DREAM 1480
Bagett, pármai sonka, paradicsom, rukkola, parmezán, vaj 
Baguette, parma ham, parmesan cheese tomato, rocket salad, butter 

SZENDVICSEINK IDŐSZAKOSAN ELÉRHETŐEK KINÁLATUNKBAN.
11 ÓRÁTÓL – 15 ÓRÁIG

OUR SANDWICHES ARE AVAILABLE BETWEEN
11AM- 3PM ONLY.

 

F R I D A  S A L Á T Á I / S A L A D S

CAPRESE  2380
Bivaly mozzarella, paradicsom, bazsalikom, olívaolaj  
Bufala mozzarella, tomato, basil, olive oil 
 
LOLLOBRIGIDA  2580
Rukkola, lollo rosso, szőlő, narancs, konfitált koktélaradicsom, 
olívaolaj, lime  
Rucola, lollo rosso, grape, orange, baked cherry tomato, olive oil, lime 

VALERIA MESSALINA  2580
Alma, körte, padlizsán, római saláta, dió, mandula, 
parmezán, tökmagolaj 
Apple, pear, eggplant, romaine, walnut, almond, parmesan, 
pumpkin seed oil 

COUS COUS FRESHNESS 980
Cous cous, menta, petrezselyem, gránátalma, uborka  
Cous cous, fresh mint, fresh parsley, pomegranate, cucumber  

FRUIT BOMB 1180
Alma, körte, szőlő, narancs, gránátalma  
Apple, pear, grapes, orange, pomegranate 

F R I D A  T Á L A I / P L A T T E R S

SAJTVÁLOGATÁS / CHEESE SELECTION  2880
Gorgonzola, taleggio, asiago, parmiggiano reggiano, 
pinna cacciotta, grissini, aszalt paradicsom, konfitált 
koktélparadicsom, olívabogyó, kapribogyó, szőlő, magvak 
  
Gorgonzola, taleggio, asiago, parmiggiano reggiano, 
pinna cacciotta, grissini, sun dried tomato, baked cherry tomato, 
olive, caper, grape, seeds 
 
NORCINO  3280
Pármai sonka, panchetta, mortadella, porchetta, 
grissini, aszalt paradicsom, konfitált koktélparadicsom, 
olivabogyó, kapribogyó, szölő, magvak 
 
Parma ham, pancetta, mortadella, grissini, sun dried tomato, 
baked cherry tomato, olive, caper, grape, seeds 

MEDITERRÁN ÍZELÍTŐ / MEDITERRANEAN TASTE 3280
Pármai sonka, pancetta, mortadella, porchetta, gorgonzola, 
taleggio, asiago, parmiggiano reggiano, grissini aszalt paradicsom, 
konfitált koktélparadicsom, olívabogyó, kapribogyó, szőlő, magvak 

Parma ham, pancetta, mortadella, porchetta, gorgonzola, 
taleggio, asiago, parmiggiano reggiano, grissini, sun dried tomato, 
baked cherry tomato, olive, caper, grape, seeds 

 
 

F R I D A  P I Z Z Á I  /  P I Z Z A S

MARGHERITA  2180
Paradicsomszósz, mozzarella, bazsalikom  
Tomato sauce, mozzarella, basil   

MARINARA  2380
Paradicsomszósz, olívaolaj, fokhagyma, pesto  
Tomato sauce, olive oil, garlic, pesto  

VERDURA  2580
Paradicsomszósz. mozzarella, erdei gomba, 
kaliforniai paprika, pesto  
Tomato sauce, mozzarella, mushroom, bell pepper, pesto  

BUFALA  2880
Paradicsomszósz, mozzarella, bivaly mozzarella, koktélparadicsom  
Tomato sauce, mozzarella, bufala mozzarella, cherry tomato  

QUATTRO FORMAGGI  2980
Paradicsomszósz, mozzarella, füstölt mozzarella, 
gorgonzola, parmezán    
Tomato sauce, mozzarella, smoked mozzarella, 
gorgonzola, parmesan 
 
TONNO  3080
Paradicsomszósz, mozzarella, tonhal, lilahagyma, citrom  
Tomato sauce, mozzarella, tuna, red onion, lemon  

PROSCIUTTO  2580
Paraidcsomszósz, mozzarella, prosciutto sonka  
Tomato sauce, mozzarella, prosciutto cotto  

DIAVOLA  2680
Paradicsomszósz, mozzarella, olasz csípős szalámi  
Tomato sauce, mozzarella, salame piccante  

DOLCE  2680
Paradicsomszósz, mozzarella, olasz csemege szalámi  
Tomato sauce, mozzarella, salame dolce  

CAPRICCIOSA  2980
Paradicsomszósz, mozzarella, prosciutto sonka, erdei gomba, 
articsóka, olívabogyó  
Tomato sauce, mozzarella, prosciutto cotto, mushroom, 
artichoke, olive   

PARMA  3180
Paradicsomszósz, mozzarella, pármai sonka, rukkola, 
koktélparadicsom, parmezán, olívaolaj   
Tomato sauce, mozzarella, parma ham, rucola, 
cherry tomato, parmesan, olive oil 

D E S S Z E R T E K  /  S W E E T S  

Frida Napi süteménye/ Frida Daily sweet selection    1340

AKTUÁLIS KÍNÁLATRÓL A FELSZOLGÁLÓ TUD TÁJÉKOZTATÁST ADNI. /
PLEASE ASK OUR STAFF MEMEBER, ABOUT SWEET SELECTION

 
  

KONYHÁNK H-CS 11:00-TŐL 21:30- IG TART NYITVA.  P-SZ:  11:00-TŐL 22:30- IG.
 OUR KITCHEN IS  OPEN FROM 11AM TO 9:30PM ON MON-THU.  FROM 11AM TO 10:30PM ON FRI-SAT.

ÉTLAP / MENU

Áraink forintban értendők, az áfát tartalmazzák! 
Our prices are in HUF and include VAT! 


