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Kedves Vendégeink!

Ételeink frissen készülnek, a forgalmasabb időszakokban kérjük szíves türelmüket! 
Megértésüket köszönjük!

Tájékoztatjuk  Önöket, hogy fél adag étel rendelése esetén az eredeti ár 70%-át 
számoljuk fel, valamint étel és ital elvitele esetén  a csomagolási költség 100 Ft/ db.

Áraink az ÁFA-t  tartalmazzák és HUF-ba értendők.

Üzletvezető: Fodorné Fukszi Ágnes

Nyitva tartás:
Hétfő-Csütörtök: 7:30-24:00
Péntek: 7:30-02:00
Szombat: 9:30-02:00
Vasárnap: 11:00-24:00

Jó étvágyat és kellemes időtöltést kívánunk!

IMPRESSZÓ
klub-étterem
P.S.S. Club Kft.
3525 Miskolc, Széchenyi I. u. 3-9.
Tel.: 46 509 669, 06 20 360 4824
www.impresszo.hu



REGGELI AJÁNLATUNK  
(hétköznapokon 10:30-ig)
Püski frankfurti virsli mustárral (1 pár) ............................................................ 850.- 
Püski mini debreceni angol mustárral (2 pár) .................................................. 850.-
Rántotta ......................................................................................................... 750.-
Omlett ............................................................................................................ 790.- 
Magyaros rántotta ....................................................................................... 1.100.-
Ham & Eggs .................................................................................................... 990.-
Bacon & Eggs .................................................................................................. 990.-
Angol reggeli ..............................................................................................  1.890.- 
(Paradicsomos bab, tükörtojás, sült paradicsom,Püski kolbász és szalonna, toast)
Tojás ételeink 3 tojásból készülnek. 
Plusz hozzáadott alapanyagok  ......................................................... 150.- /alapanyag 
(sajt, sonka, gomba, bacon, kolbász)
Reggeli ételeinket 2 db zsömlével szervírozzuk.

BOROZGATÁSHOZ CSAK ÚGY…
Impresszó válogatás kézműves termékekből (2 személyre) .........................  2.190.- 
(vegyes ízelítő: érlelt sonka, kolbász a Püski manufaktúrától,libamáj pástétom, 
kézműves sajtok, pirított bagett szeletek)
Impresszó szendvics  ...................................................................................  1.990.- 
(rusztikus bagett, csirkemell roston, füstölt sajt, sült bacon, “impresszósz”, friss 
zöldségek)
Impresszó dog  ...........................................................................................  1.890.- 
(tortilla, cheddar,Püski frankfurti virsli,”impi” relish, sült hagyma)
Libamáj pástétom hagymalekvárral  ...........................................................  2.150.-
Tatárbeefsteak  ...........................................................................................  2.990.- 
(friss zöldségekkel, pirítóssal)
Sajtos casadillas avokádó krémmel .............................................................  1.490.- 
(cheddarral, aszalt paradicsommal, californiai paprikával összesütött tortilla)
Érlelt sonkás casadillas tormás majonézzel .................................................. 1.490.- 
(Cheddarral, Püski sonkával összesütött tortilla)
Tortilla chips (salsával, tejföllel) ......................................................................  790.-
+Bagett  .........................................................................................................  450.-

LEVESEK
Heti zöldségkrém leves ..................................................................................  850.- 
(Aktuális ajánlatunkról érdeklődjön pincér kollégánknál)
Húsleves gazdagon  ....................................................................................  1.290.- 
(marhahús, házi csigatészta, sárgarépa, zöldborsó, töltelék)
Jókai bableves  ...........................................................................................  1.450.- 
(füstölt  csülökkel, kolbásszal, zöldségekkel, tejföllel készítve)
Francia hagymaleves cipóban .....................................................................  1.290.-
Snidlinges négysajt leves, házi grissinivel .......................................................  890.-
Szegfűgomba leves  .......................................................................................  950.-
+Cipó  ............................................................................................................  450.-

FŐÉTELEK
Spenóttal és érlelt sonkával töltött csirkemell  ............................................  2.690.- 
(grillezett zöldségekkel, snidliges créme fraiche-el)

Lassan sült kacsacomb lilakáposztás cvekedlivel .......................................... 2.890.-

Espetada grillezett zöldségekkel vagy steak burgonyával 
(Kardon sült hús, bacon, zöldségek, fűszervajjal meglocsolva ) 
csirkemellből  .............................................................................................  2.790.- 
sertés szűzből  ............................................................................................  2.990.-  
bélszínből  ..................................................................................................  4.190.- 
Az ár a választott alapanyagtól függően változik!

Kaszáspecsenye  .........................................................................................  2.990.- 
(sertésszűzből, csirkemellből, bélszínből, füstölt kolbásszal, baconnel, steak 
burgonyával készült, gazdagon fűszerezett pecsenye)

Bécsi szelet sertés szűzből (25 dkg) .............................................................  2.990.- 
(választható körettel) 

Fish n’ chips  ...............................................................................................  2.690.-

Lillafüredi pisztráng roston .........................................................................  3.290.- 
(petrezselymes burgonyával)

Lazac-steak .................................................................................................  4.190.- 
(baconos zöldbabbal, jázmin rizzsel, házi chili szósszal)

Grillezett bélszínsteak (20 dkg) ...................................................................  6.590.- 
(kívánság szerinti mártással és körettel)

Dupla bélszínsteak (36 dkg) ........................................................................  8.990.- 
(Chateaubriand - kívánság szerinti körettel és mártással) 
Választható mártások: zöldbors, whiskey, fokhagyma

KÍMÉLŐ ÉTELEINK
Impresszó saláta  ........................................................................................  2.190.- 
(friss vegyes zöldségek, roston sült csirkemell, bacon, ezersziget öntet, sült hagyma)

Rántott camembert / trappista / mozzarella ...............................................  2.250.- 
(igény szerinti körettel, házi áfonya lekvárral, vagy tartár mártással)

Grillezett gomolya ......................................................................................  2.290.- 
(vinaigrette öntetes friss salátával)

Pikáns szezámmagos csirkefalatok  .............................................................  2.390.- 
(csirkemell csíkok szezámmagos bundában, friss salátával, mézes-mustáros szósszal)

TÉSZTA ÉTELEINK
Spenótos, aszalt paradicsomos penne  ........................................................  2.090.- 
(házi tökmag krémmel)

Lasagne classic ...........................................................................................  2.290.-

Lazacos spagetti zsenge zöldborsóval, tejszínesen .......................................  2.550.-

Kacsahúsos tagliatelle.................................................................................  2.390.- 
(gombával, kéksajttal gazdagítva)

Csirkemelles, paradicsomos gnocchi, cheddarral felsütve ...........................  2.390.-

TEX-MEX KÍNÁLATUK
Lazacos wrap ..............................................................................................  1.750.- 
(füstölt lazac, főtt tojás, majonézes házi szósz)

Halas taco ...................................................................................................  2.290.- 
(sült tengeri halfilé, káposzta, hagyma, avocado, lime, méz, házi pikáns szósz)

Impresszó wrap ..........................................................................................  2.390.- 
(csirkemell, cheddar, bacon, paradicsom, házi pikáns szósz, sült hagyma)

Vega Quesadilla  .........................................................................................  1.990.- 
(grillezett friss zöldségekkel töltött tortillaháromszög)

Csirkehúsos burrito  ....................................................................................  2.550.- 
(fűszeres csirkeraguval töltött tekercsek, salsával, guacamole-val tálalva)

Fajitas bélszínnel  .......................................................................................  3.900.- 
(babos, salsás raguval töltött tortillatölcsérek, rizzsel tálalva)

Fajitas csirke hússal  ...................................................................................  2.550.- 
(babos, salsás raguval töltött tortillatölcsérek, rizzsel tálalva)

LEGKISEBB VENDÉGEINKNEK
Bundázott csirkemell  .................................................................................  1.390.- 
(burgonyapürével és őszibarackbefőttel)

Bundázott tengeri halfilé ............................................................................  1.490.- 
(sült burgonyával, tartár mártással)

DESSZERTJEINK
Banános wrap ............................................................................................  1.190.- 
(mogyoró vaj, méz, kókusz, müzli, banán, alma, tortilla)

Impresszó galuska .........................................................................................  990.- 
(somlói, ahogyan mi készítjük)

Impresszó palacsinta ..................................................................................  1.450.- 
(nutellával, karamellizált banánnal töltve, vanília fagyival, tejszínhabbal tálalva)

Magyaros túrós palacsinta ..........................................................................  1.190.-

HAGYOMÁNYOS SALÁTÁINK
Házi vegyessaláta ..........................................................................................  490.-

Uborkasaláta  ................................................................................................  490.-

Bazsalikomos paradicsomsaláta  ....................................................................  550.-

Csemegeuborka  ............................................................................................  490.-

Almapaprika  .................................................................................................  490.-

Házi cékla saláta  ...........................................................................................  490.-

Friss kevert saláta balzsamos öntettel  ...........................................................  790.-

Tejföl, majonéz, kechup, tartár mártás, avocado krém, salsa, reszelt sajt  ......  300.-

Plusz köret ............................................................................................ 450.- /adag


