Kávé & Tea
FRISSÍTŐ KÍNÁLATUNK FORRÓ ÉS HŰVÖSEBB NAPOKRA IS
KÁVÉ

one eleven concept roasters
"A kávé nem old meg mindent, de segít megtalálni a megoldást!"
Legalábbbis nálunk mindig! Minden megbeszélésünkön van egy pont, amikor Tóni felteszi az egyik kedvenc kérdését:
"Kinek készíthetek egy jó kávét?".
A OneEleven csapata nem csak a tökéletes kávészemek kiválasztásában, hanem abban is segít nekünk, hogy tökéletes
főzetet és gyönyörű tejhabot készítsünk nektek. Készíthetünk most mi nektek egy jó kávét?

DUPLA ESPRESSO | 1 050 FT

ESPRESSO | 620 FT

adagonként 9 g Arabica Natural Brazíliából a
Fazenda Serra Gazdaságból.

dupla adag arabica natural a csészében. a kávénak 27-30
mp alatt kell elkészülnie, mert így adja számunkra a
legélvezetesebb ízt.

CAPUCCINO | 820 FT

ESPRESSO MACCHIATTO | 730 FT

egy szép espresso, melyet lágy és könnyű
tejhabbal engedünk fel.

makulátlan kávénkat kevés tejjel pöttyözzük be.

AMERICANO | 620 FT

egy kávé megkurtítva. Ez esetben a savakat kurtítjuk egy
kevés tejjel, egy rész kávé, egy rész tej.

CORTADO | 730 FT

rövid kávét főzünk, amit forró vízzel engedünk
fel, ha hosszabbra főznénk kellemetlen savak
extraktálódnának.

LATTE | 900 FT

egy remek espresso gazdagon tejjel és tejhabbal.
Tudtad, hogy a kávé, amit iszol 1150 m magasan terem?

MANDULA FRAPPÉ | 1 350 FT
presszó, vanília fagylalt, mandulatej: a napfény
szerelmeseinek.

MOCCA LIMONÁDÉ | 990 FT
mocca, friss citromlével és mézzel.

ESPRESSO TONIC | 990 FT

presszó, tonic, jéggel.

kávé italaink felárral koffeinmentes, laktózmentes változatban, illetve rizstejjel is kérhetők!

TEA
earl grey - fekete tea | 620 ft

borsmenta | 620 ft

jázminos zöld tea | 620 ft

kamilla, gyümölcs, méz | 620 ft

hibiszkus, szederlevél, cseresznye | 620 ft
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Itallap
ALKOHOLMENTES ITALOK
HÁZI SZÖRPÖK
0,3 l | 0.4 l | kancsó (1.25 l)

pocsai porta | 750 ft |990 ft| 2 690 ft
bodza, cukormentes bodza, citromfű, menta

katlan tóni házi málnaszörp
750 ft | 1 050 ft | 3 150 ft

méhes mézes 750 ft | 1050 ft| 3 000 ft

Igen, ez a híres málnaszörpünk, amit Gizus itt
helyben készít nektek és ami megunhatatlan
sláger évek óta. 100% málna, 100% szeretet.

kék áfonya, csipkebogyó, levendula

méhes mézes gyümölcscukorral | 750 ft | 1 050 ft| 3 150 ft
eper, gyömbér, málna, bodzavirág

Ha ízlett, vigyél bel

őle

haza! Szörpjeinket elvitelre is kérheted!
Az árakról kérdezd felszolgálóinkat.

LIMONÁDÉK
0.4 l | kancsó (1.25 l)

katlan tóni házi citrusos
limonádéja | 990 ft | 2 700 ft
Kísérletezésünk eredményeként csodás,
frissító limonádé variációk születtek.
Melyiket nem kóstoltad még?

pirosgyümölcsös | 1 050 ft | 3 150 ft
gyömbéres | 1 050 ft | 2 990 ft
homoktövis vitaminkoktél | 1 050 ft | 2 990 ft
uborkás | 1 050 ft | 2 990 ft

ÜDÍTOITALOK ÉS VIZEK
narancslé gyümölcshússal
(1 dl | 3 dl | 4.15 dl)
250 ft | 750 ft | 950 ft

theodora kereki (mentes) (0.33 l | 0.75 l)
480 ft | 990 ft
natur aqua (mentes) (0.33 l | 0.75 l)
480 ft | 990 ft

almalé (1 dl | 3 dl | 4.15 dl)
250 ft | 750 ft | 950 ft
őszibaracklé (1 dl | 3 dl | 4.15 dl)
250 ft | 750 ft | 950 ft

szódavíz (1 dl | 1 l retro üveges)
110 ft | 1 100 ft
homoktövis velő -kérd elvitelre!
(0.5 l) | 4 350 ft

ananászlé (1 dl | 3 dl | 4.15 dl)
250 ft | 750 ft | 950 ft
fever-tree premium indian tonic (0.2 l)
1 050 ft

Étteremvezetőnk véleménye szerint is a
lehető legjobb természetes immunerősítő.
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Itallap
ALKOHOLOS ITALOK

ÉTVÁGYGERJESZTOK
8cl

martini dry | 1 050 ft
martini bianco | 1 050 Ft

LIKORÖK
2 c l | 4 cl

unicum | 590 ft | 1 190ft
unicum szilva | 590 ft | 1 190 ft
Jägermeister | 590 ft | 1 150 ft
Bailey's likőr | 590 ft | 1 150ft

SÖRÖK

0.5 l vagy 0.33 l / üveg

katlan világos (0.5 l) | 950 ft
a fóti kézműves sörfőzde Pils típusú söre
katlan világos elvitelre (0.5 l) | 1 250 ft
fruit garden meggysör (0.33 l) | 1 350 ft
fóti kézműves sörfőzde
bernard celebration lager (svatecni) (0.5 l) | 1 450 ft
bernard dark lager (cerny) (0.5 l) | 1 450 ft
erdinger hefe búzasör (0.5 l) | 1 450 ft
clausthaler alkoholmentes (0.33 l) | 1 290 ft
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PÁLINKÁK
2 c l | 4 cl

szilva pálinka 40° | 900 ft | 1 800ft
kajszi pálinka 40° | 1 000 ft | 2 000 ft
birs pálinka 40° | 1 090 ft | 2 190ft
cigánymeggy pálinka 40° | 1 100 ft | 2 090 ft
feketecseresznye pálinka 40° | 900 ft | 1 800ft
érlelt alma pálinka 40° | 850 ft | 1 700ft
irsai olivér szőlő pálinka 40° | 900 ft | 1 750ft
dereszla aszútörköly 45° | 850 ft | 1 700 ft
Ha ízlett valamelyik pálinkánk, vigyél bel

őle

haza! Katlan Tóni pálinkáit elvitelre is kérheted!

Az árakról kérdezd felszolgálóinkat.

WHISKYK
2 c l | 4 cl

bushmils original | 790 ft | 1 590ft
talisker malt 10 éves | 1 750 ft | 3 100 ft

KOKTÉLOK
katlan-shot | 1 750ft

famous grouse | 790 ft | 1 490 ft

mojito | 2 750 ft

maker's mark | 1 350 ft | 2 500ft
ballantine's hard fired | 590 ft | 1 150 ft

aperol spritz | 3 500 ft

Jack Daniel's Tennessee | 690 ft |
1 450ft

PÁRLATOK
2 c l | 4 cl

russian standard platinum | 1 050 ft | 1 850ft
matusalem platino rum| 950 ft | 1 750ft
havana club especial rum | 900 ft | 1 700ft
monkey 47 gin | 2 050 ft | 3 900 ft
hendrick's gin | 1 250 ft | 2 300ft
patron silver tequila | 1 750 ft | 3 250ft
olmeca altos reposado tequila | 1 050 ft | 1 900ft
hennessy vs cognac | 2 290 ft | 4 590 ft
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Ha a falak mesélni tudnának...
A MALOM LEGENDÁJA

TUDTAD, HOGY EGY VALÓDI GŐZMALOMBAN ÜLSZ ÉPPEN?
A kezdeti hőskor
DR SZÁSZ GÉZÁNÉ ESETE A MALOMMAL
Élt egyszer Veresegyházon egy gazdag asszony, Dr Szász Gézáné, aki férje révén jókora birtokra tett szert és nem
nézte jó szemmel a többórás sorállást a vízimalmokban a gabonájával. Ezért 1922-ben dühében felépíttette az akkori
idők legkorszerűbb gőzmalmát, amit saját magáról nevezett el, így mindenki Anna-malom néven emlegette.
Mechwart-féle hegerszékekkel, gőz meghajtással működött és az épülethez tartozott egy 27 méter magas kémény is.

Az első átalakulás
FERI BÁCSI, AZ UTOLSÓ MOLNÁR
A háború után, a malom örököse helyrehozta a károkat és olajütőt kezdett üzemeltetni az épületben. Így újra szebb
éveket látott a Malom.
Feri bácsi volt az utolsó molnár. Sajnos ő már nincs köztünk, de a történetei velünk maradtak. Tóni néhány éve
meglátogatta és a beszélgetés során az egyik legérdekesebb élményeként mesélte el, hogy 1945-ben az orosz
csapatok bevonulása után az ’50-s évek elejéig két géppisztolyos kiskatona társaságában őrölte a búzát.
Aztán egy politikai feljelentés következtében börtönbe került mind a tulajdonos, mind pedig a molnár, és bár
felmentették őket, az épület sorsa megpecsételődött.

A hanyatlás
PÁLYAKERÍTÉS A KÉMÉNYBŐL, GÉPFEGYVEREK ÉS TANKOK A FÉM TARTOZÉKOKBÓL
A mezőgazdaság is csendes hanyatlásnak indult, az Anna-malmot államosították és pusztulni hagyták. A kazánházat
és az ekkor már elavult gépsort összetörték, a „vas és fém” országát gazdagították a maradványokkal. Nem tudni mi
lett a sorsa az eszközöknek, az oroszok elvittek mindent ami fémből volt. A kéményt is lebontották és pályakerítést
építettek belőle – a gőz meghajtás 3 méter átmérőjű kútja most is megtalálható a hátsó kertben.
Innentől üresen állt az épület, a helyi MGTSZ gabonát tárolt benne. Az épület 3 szintjén csörlős gépekkel 9 vagonnyi
gabonát mozgattak, ami megrázó mennyiség. Gondoljunk csak bele, ahogyan itt ülünk most!
Ezután a fóti Vörösmarty TSZ kezébe került a malom, ekkor újították fel a tetőt az állagmegóvás érdekében. Más
fejlesztés sajnos már nem történt akkoriban. Az épület egyre lepusztultabb állapotba került, terménybolt üzemelt
benne, aminek jelentős forgalma volt. Itt ér véget a történet. Az 1992-es Gödöllői Hírlap egyik cikke azzal zárja a
sorait, hogy „Vajon hogyan mentsük meg a pusztuló ipari műemléket?”.

Az újraéledés...immár étteremként
FŐHAJTÁS AZ ÉPÜLET EREDETI FUNKCIÓJA ELŐTT: SZALMÁBÓL VAN A KERÍTÉS, BÚZA
NŐ A KERTBEN ÉS FRISS KENYÉR SÜL A KONYHÁN AZ EGYKORI GŐZMALOM
KAZÁNHÁZÁBAN. MI EZ, HA NEM A MÁSODIK FÉNYKOR?
A rendszerváltás után magányosan állt az épület, amíg egy magánszemély megvette, éttermet álmodott benne és jó ízléssel
funkcióknak megfelelő tereket alakított ki benne.
Ekkor talált rá és szeretett bele az épületbe Tóni. Hatalmas fantáziát látott benne és 2011-ben kibérelte a Malmot. A belső
tereket két fiatal belsőépítész lánnyal alakította ki, méghozzá olyan céllal, hogy a hangulat is tükrözze a cég küldetését: a
hagyományok, értékek megőrzése mellett kortárs elemekkel vegyülve, modern, letisztult érzést adjon az idelátogatóknak.
Immáron 9 éve ad otthon éttermünknek, a Katlan Tóni KULTÚRKONYHÁNAK ez a csodás, emlékekkel, értékekkel teli épület.
Nagyon szeretjük. Évről évre többen ismerik és szeretik meg és csatlakoznak a küldetésünkhöz. Hiszünk abban, hogy újra és
újra megújulva tudjuk igazán megőrizni értékeinket.
Köszönjük nektek, hogy étkezésről étkezésre velünk tartotok ezen az úton és kívánjuk nektek, hogy legalább akkora
gyönyörűségetek legyen az itt töltött időben, mint amekkora örömet nekünk okoz, hogy ebben az épületben élhetjük
mindennapjainkat❤️.

ALLERGÉNEK
RÖVIDÍTÉSEI

GL

Glutén

CR

Rákfélék

EG

Tojás

FI

Hal

MI

Tej

NU

Diófélék

CE

Zeller

MU

Mustár

Visszavárunk!
KATLAN TÓNI KULTÚRKONYHA CSAPATA
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