
    

Az étlapunkon szereplő árainkra 10 % szervízdíjat számítunk fel.  Áraink forintban értendők, az áfát tartalmazzák. 
A gyors kiszolgálás érdekében, számlát nem bontunk.   Allergén információkkal kapcsolatban érdeklődj felszolgálóinknál! Keresztszennyeződés lehetséges. 

Please note that 10 % service charge will be added to your bill. . Our prices are in HUF and include VAT.   
 Due to the quick  service, we do not split  bills. Guests with food allergies- please ask our waiters before placing an order. Cross contamination is possible. 

 

   ÉTLAP/MENU 

REGGELI ÉTELEK / BREAKFAST MEALS  
szombat, vasárnap 09 :00 és 11:30 között/Available between 9:00am and 11:30am, Saturday-Sunday 

 

Rántotta 3 tojásból, focacciaval  és salátával          1490 Ft 

Scrambled eggs made from 3 eggs with focacciaval and salad    

Választható feltétek/Extra toppings: 

-gomba, paprika, paradicsom, lilahagyma         290 Ft 

 mushroom, pepper, tomato, red onion,  

- szárított paradicsom, olasz kolbász, sonka, sajt         490 Ft 
- sun-dried tomatoes, Italian sausage, ham, cheese 

 

Tükörtojás 3 tojásból, focacciaval és salátával           1490 Ft 

Fried eggs made from 3 eggs with focaccia and salad   

 

Fridalina tekercs / Fridalina roll           2390 Ft 

(Piadina tekercs omlett sonkával és sajttal – Scrambled eggs roll with ham and cheese in piadina) 

 

Ham & eggs  focacciaval, salátával            1490 Ft 

Ham & eggs focaccia, salad 

 
Frida töltött lepénykenyér friss salátával            2790 Ft 
Frida stuffed flatbread with fresh salad 

Görögös (csirke hússal)/ Greek styled (with chicken)     
 Caprese (mozzarella,paradicsom, bazsalikom / mozzarella, tomato, basil)   

 

Frida kencéi 1 (padlizsán krém, oliva tapenade, humusz -  salátával, focacciaval)      3290 Ft 

Fridas’s dips #1 (eggplant dip, olive tapenade, hummus - with salad and focaccia) 

 

Frida kencéi 2 (tonhal krém, fetakrém, céklás humusz – salátával, focacciaval)      3290 Ft 
Fridas’s dips #2 (tuna dip, feta dip, hummus with beetroot - with salad and focaccia) 
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EBÉDTŐL VACSORÁIG/LUNCH TO 

EVENING 

ELŐÉTELEK/APPETIZER   

 
Fokhagymás pizza kenyér házi paradicsom szósszal 1990 Ft 
Garlic bread with home-made tomato suace 
 

FRIDA TÁLAK / FRIDA PLATTERS  

 
"Antipasti" egyenesen a piacról   3990 Ft 
"Antipasti"  from the market      
(prosciutto, házi füstölt sonka, császárhús, olasz szalámi, 
mozzarella focaccia ) 
(prosciutto, home made smoked ham, bacon, Italian salami, 
mozzarella,   focaccia) 
   
Frida kencéi 1      3290 Ft  
(padlizsán krém, oliva tapenade, humusz -  salátával, focacciaval) 
Fridas’s dips #1(eggplant dip, olive tapenade, hummus - with salad 
and focaccia) 
 
Frida kencéi 2      3290 Ft 
(tonhal krém, fetakrém, céklás humusz – salátával, focacciaval)   

Fridas’s dips #2 (tuna dip, feta dip,  hummus with beetroot - with 
salad and focaccia) 
 
 

FRIDA LEPÉNYKENYÉR / FRIDA FLATBREADS 

 
Frida töltött lepénykenyér friss salátával     2790 Ft 
Frida stuffed flatbread with fresh salad 

Görögös  (csirke hússal)/ Greek styled (with chicken)   
Caprese (mozzarella,paradicsom, bazsalikom /  

mozzarella, tomato, basil)   
 

LEVESEK/SOUPS 

Heti leves a szezonnak megfelelően   1490 Ft 

Weekly soup according to the season  
 
Paradicsomleves bazsalikommal, mozzarellával  1490 Ft  
San Marzano tomato soup with basil and mozzarella 
 

SALÁTÁK/SALADS 

 
FRIDA kedvence focacciaval    2690 Ft 
FRIDA's favorite salad with focaccia 

grillezett csirkével/with chicken   +790 
(quinoa, édeskömény, zölderő saláta, tricolor paprika, koktél 
paradicsom, kígyóuborka, mézes-gyömbéres citrus dresszing) 
(quinoa, fennel, green mixed salad, tricolor bell pepper, cherry 
tomatoes, cucumber with honey-ginger citrus salad dressing) 
 
Görög saláta focacciaval / Greek salad  with focaccia 2990 Ft 
(paradicsom, kígyóuborka, lilahagyma, olivabogyó, zöld saláta, 
fetasajt) 
(tomato, cucumber, red onion, olives, green salad, feta cheese) 
 

TÉSZTÁK, RIZOTTÓ / PASTA, RISOTTO 

 

Szarvasgombás rizottó / Risotto with truffle  2990 Ft 

Di Martino tészta Alfredo szósszal /Pasta Alfredo 2990 Ft 
(tejszínes, parmezános/rich, creamy pasta with parmesan) 
Di Martino penne Arrabiata     2990 Ft 

(tészta csípős, paradicsomszósszal /with mildly hot tomato sauce) 
 

FŐFOGÁSOK/ MAIN DISHES  

Variáld kedvedre! / Make your choice!  4390 Ft
  

1.   Válaszd ki, hogy mit ennél!  / Please choose a main!  

Borsos mézzel csurgatott Brie sajt  
Pan fried Brie with peppered honey   

Csirkemell serpenyőben sütve, Frida fűszerkeverékkel 
Pan fried chicken breast with Frida spices   

Sertéskaraj serpenyőben sütve  
Juicy skillet pork chop     

Sertéstarja serpenyőben sütve 
Spicy and juicy skillet pork neck steak    

Roston fűszereslazac / Pan fried salmon (+1890 Ft) 
  

2. Válaszd ki, hogy mit ennél hozzá!/Please choose a side! 

Szarvasgombás rizottó / Risotto with truffle   

Di Martino tészta Alfredo szósszal /Pasta Alfredo  

(tejszínes, parmezános/rich, creamy pasta with parmesan) 
Di Martino penne Arrabiata 
(tészta csípős, paradicsomszósszal /with mildly hot tomato sauce) 
Parázsburgonya, roppanós gyökér zöldségek  

Baked potatoes, crispy vegetables   

Roppanós, gyökér zöldségek / Crispy vegetables    

FRIDA kedvence / FRIDA's favorite salad   

(quinoa, édeskömény, zölderő  saláta, tricolor paprika, koktél 

paradicsom, kígyóuborka,mézes-gyömbéres citrus dresszing) 

(quinoa, fennel, green salad mix,  tricolor bell pepper, cherry 

tomatoes, cucumber with honey-ginger citrus salad dressing) 

Görög saláta/ Greek salad 
(paradicsom, kígyóuborka, lilahagyma, olivabogyó, fetasajt) 
(tomato, cucumber, red onion, olives, feta cheese) 

      

3.   Válaszd ki kedvenc mártásodat! / Please choose a dip! 

Epres-kápiapaprikás mártás / Strawberry – red Kápia pepper sauce 

Szarvasgomba mártás / Truffle sauce 

Paradicsomos-parmezános mártás/Tomato-parmesan cheese sauce 

Narancsos-chilis mártás / Orange – chili sauce 

Áfonyás-kakukkfüves mártás / Blueberry – thyme sauce 
 

DESSZERTEK/SWEETS  

 

Panna Cotta      1790 Ft  

sóskaramell krémmel, amaretti kekszmorzsákkal 

Panna Cotta with salted caramel cream and amaretti pieces 
 

Belga csokis soufflé vanília fagyival   1990 Ft 

Belgian chocolate soufflé with vanilla ice cream  
 

Frida napi süteménye / Frida daily sweet selection 1490 Ft 
Az aktuális kínálatról kollégáink szívesen adnak tájékoztatást.   
Please ask our staff about the actual selection. 
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FRIDA PIZZÁI / FRIDA’s PIZZAS 

Házi készítésű, nápolyi stílusú pizza tészta. Kemencében sütve, 32 

cm átmérő.  

Home-made Neapolitan style pizza dough. Oven baked, 32 cm 

diameter.  

 

 

Margherita     2790 Ft 
Bazsalikomos paradicsomszósz, mozzarella, bazsalikom  
Tomato sauce with basil, mozzarella, basil   
 
Quattro Formaggi     3490 Ft 
Bazsalikomos paradicsomszósz, mozzarella, füstölt mozzarella, 
gorgonzola, parmezán  
Tomato sauce with basil, mozzarella, smoked mozzarella, 
gorgonzola, parmesan  
 
Tonno      3490 Ft 
Bazsalikomos paradicsomszósz, mozzarella, tonhal, lilahagyma, 
citrom  
Tomato sauce with basil, mozzarella, tuna, red onion, lemon
  
Prosciutto     3490 Ft 
Bazsalikomos paradicsomszósz, mozzarella, prosciutto cotto 
Tomato sauce with basil, mozzarella, prosciutto cotto   
 
Diavola      3490 Ft 
Bazsalikomos paradicsomszósz, mozzarella, olasz csípős szalámi 
Tomato sauce with basil, mozzarella, italian salame piccante 
 
Capricciosa     3790 Ft 
Bazsalikomos paradicsomszósz, mozzarella, prosciutto, erdei 
gomba, articsóka, olívabogyó  
Tomato sauce with basil, mozzarella, prosciutto cotto, mushroom, 
artichoke, olive  
 
Pizza Prosciutto con pomodori e rucola  3790 Ft 
Bazsalikomos paradicsomszósz, mozzarella, házi füstölt sonka, 
koktél paradicsom, méz, rukkola saláta 
Basil tomato sauce, mozzarella, home-made smoked ham, cherry 
tomato, honey, arugula salad 
 
Pizza Bogiero     3790 Ft 
Bazsalikomos pesto alap, szárított paradicsom, csirke,mozzarella 
Home-made green pesto with basil, sundried- tomatoes, chicken, 
mozzarella   
 
 
Amente della Carne     4290 Ft 
Bazsalikomos paradicsomszósz, mozzarella, olasz csípős szalámi, 
grillezett csirkemell,prosciutto cotto, császárhús, lilahagyma 
Tomato sauce with basil, mozzarella, salame piccante, grilled 
chicken breast, prosciutto, bacon, red onion  
 
Vegan      3790 Ft 
Bazsalikomos paradicsomszósz, fokhagyma, oregánó, olívabogyó, 
grillzöldségek, vegán mozzarella  
Tomato sauce with basil, garlic, oregano, olives, grilled vegetables, 
plant-based mozarella  
 

 

Extra feltét/Extra topping 
 zöldség/vegetable    490 Ft 
 hús és sajt/meat and cheese   690 Ft 
 
 
Extra focaccia (1 adag/1 pc)    590 Ft 
Extra pizza szósz     290 Ft 
Extra mártás     490 Ft 
Elviteles doboz     150 Ft 
 

 

HETENTE FRISSÜLŐ TÁBLÁS KÍNÁLAT /WEEKLY LUNCH OFFER   

Hétköznap 11:30 és 16 óra között 

Available on weekdays between 11:30pm and 04:00 pm 
Az aktuális kínálatról kollégáink szívesen adnak tájékoztatást. 

Please ask our staff about the actual selection. 
 

 

 
 

Di Martino tésztáinkat meg is vásárolhatják! 
Our Di Martino pastas are also available for purchase, just kindly 

ask our staff! 
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