
Kedves Vendégeink! 
Az Önök elégedettsége érdekében ételeinket 

nagyrészt frissen készítjük, melyhez kérjük és 
köszönjük türelmüket. Az étel- és italfogyasztás 

után 12% szervizdíjat számolunk fel. 
Jó étvágyat és kellemes időtöltést kívánunk!

Dear Guests,
For your satisfaction our meals are largely freshly prepared, 

for which we ask and thank you for your patience. There 
is a 12% service charge added to the cost of dishes and 

beverages. We wish you a good appetite and pleasant stay!

Érvényes: 2021. október 1-jétől

Valid from: 1st of October 2021

Áraink forintban értendők és tartalmazzák az áfát.

Prices are in HUF and include VAT.

Molnár László
F&B Manager, éttermi mester 

László Molnár
F&B manager, restaurant manager

Elek Richárd
séf, mesterszakács

Richárd Elek
chef, master chef

Szerdi Zsuzsanna
szállodaigazgató 

Zsuzsanna Szerdi
hotel manager

II. KATEGÓRIA
CATEGORY II

Laktóztartalmú étel
Food containing 

lactose

Gluténtartalmú étel
Food containing 

gluten



Saláták • Salads 
Olívás friss kevert saláta, fetasajtos padlizsán-tatárral, 
pirított kukoricalepénnyel
Fresh mixed salad with olive, feta cheese, egg plant tartare and 
roasted corn pie

Allergének: tartalmaz laktózt, glutént, mustárt
Allergens: contains lactose, gluten and mustard

1 500 HUF

      

Fűszeres-szójás pirított kacsamell darabok, 
gránátalma-balzsamos kevert salátával
Grilled duck breast slices with spicy soy, mixed salad and 
pomegranate balm

Allergének: tartalmaz szóját, mogyorót
Allergens: contains soy and hazelnut

1 600 HUF

Szendvicsek  • Sandwiches 
Lycium marhaburger karamellizált hagymával, 
fűszeres steakburgonyával
Lycium beef burger with caramelised onion and spicy steak fries

Allergének: tartalmaz mustárt, glutént
Allergens: contains mustard and gluten

2 700 HUF

      

Currys-cheddar sajtos zödségszalmával töltött 
tortillatekercs, zsenge salátákkal
Tortilla wrap filled with vegetable straws with curry  
and cheddar, with fresh salad

Allergének: tartalmaz mustárt, glutént, laktózt, zellert
Allergens: contains mustard, gluten, lactose and celery

1 400 HUF

      

Tésztaételek  • Pasta meals 
Gnocchi alla Sorrentina (Paradicsomos, bazsalikomos 
mozzarellával csőben sült gnocchi)
Gnocchi a’la sorrentina (gnocchi gratinated with tomatoes, basil 
and mozzarella)

Allergének: tartalmaz laktózt, glutént
Allergens: contains lactose and gluten

2 300 HUF

      

Pappardelle con gorgonzola e funghi porcini 
(Vargányás gorgonzolás szélesmetélt)
Papardelle con gorgonzola e funghi porcini 
(Large noodles with boletus and Gorgonzola)

Allergének: tartalmaz laktózt, glutént, gombát
Allergens: contains lactose, gluten and mushroom

2 200 HUF
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