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HIDEG ELŐÉTELEK
Cold entrées

LEVESEK
Soups

  

Harcsa Gerbeaud, borsósaláta és szarvasgombás
csicsóka fagylalt
Catfish Gerbeaud, pea salad and Jerusalem artichoke
ice cream with truffles

Allergének: tartalmaz glutént, tojást, halat, tejet (laktóz), gombát 
Allergens: contains gluten, egg, fish, milk (lactose), mushroom 

2 800 HUF

Kacsa válogatás, almaüveg és cékla textúrák
Duck selection, glassy apple and beetroot textures

Allergének: allergénmentes étel 
Allergens: allergen free food

 

Bourbon tatár Beefsteak, Wasabi vaj 
és marinált zöldségek
Bourbonne Beefsteak Tatar with Wasabi butter 
and marinated vegetables

Allergének: tartalmaz tojást, tejet (laktóz), mustárt
Allergens: contains egg, milk (lactose) and mustard

 

2 600 HUF

4 950 HUF

1.

2.

3.

Allergének: tartalmaz glutént, tejet (laktóz), tojást, zellert
Allergens: contains gluten, milk (lactose), egg and celery

 

Allergének: tartalmaz tejet (laktóz), zellert, mustárt
Allergens: contains milk (lactose), celery, mustard  

 Allergének: tartalmaz glutént, tejet (laktóz), földimogyorót, dióféléket
Allergens: contains gluten, milk (lactose), peanut, nuts 

 

Kakasleves Strasbourgi
Rooster soup Strasbourg style

2 950 HUF

Palócleves 2022
Mutton soup Palóc style 2022

2 150 HUF

Mangóleves, tejbegríz és sóskaramell
Mango soup, semolina milk pap and salted caramel

1 850 HUF

4.

5.

6.





FŐÉTELEK
Main dishes

Lazac, rákderelye, rántott spárga
és bazsalikom hollandi
Salmon, crayfish ravioli in breadcrumbs, asparagus 
in breadcrumbs and basil Hollander sauce

Allergének: tartalmaz glutént, rákféléket, tojást, halat, tejet (laktóz), puhatestűeket
Allergens: contains gluten,crustaceans, egg, fish, milk (lactose) and molluscs  

6 500 HUF

 

Zöldfűszeres jérce Supreme, gyökérzöldségek
és vargányamártás
Green spiced pullet Supreme, root vegetables
and boletus sauce

Allergének: tartalmaz tejet (laktóz), gombát, zellert
Allergens: contains milk (lactose), mushroom and celery

 

HUF

Rosé kacsamell, bodza chutney, fahéjas hagyma
és pisztácia lángos
Rose duck breast, elder chutney, cinnamon onion 
and pistachio fried dough

Allergének: tartalmaz glutént, tojást, tejet (laktóz), földimogyorót, dióféléket
Allergens: contains gluten, egg, milk (lactose), peanut and nuts

 

HUF

Ropogós harcsa, meleg cékla Carpaccio 
és parmezán chips

Allergének: tartalmaz halat, tejet (laktóz)
Allergens: contains fish and milk (lactose)

Crispy catfish, hot beetroot, Carpaccio 
and Parmesan chips

4 200 HUF

4 200

4 400
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FŐÉTELEK
Main dishes

 

Allergének: tartalmaz tojást, tejet (laktóz)
Allergens: contains egg and milk (lactose)

4 200 HUF

Sertés Ton-katsu, marinált zöldséges sült rizs 
és lime-os szezám Jus

Lassan sült sertéspofa- és császár, tejfeles burgonya
és zsengeborsók

 

Pork tonkatsu, baked rice with marinated vegetables 
and sesame gravy with lime

Slowly fried pork cheek and emperorʼs meat, 
potato with sour cream and tender pea

Allergének: tartalmaz glutént, tejet (laktóz), szezámmagot
Allergens: contains gluten, milk (lactose) and sesame seed

 HUF

 

HUF

Thai tofu és zöldséges Udon

Thai tofu and vegetable Udon

Allergének: tartalmaz glutént, szójababot
Allergens: contains gluten and soybean

 HUF

4 200

Marha Rib-eye, parázsburgonya, 
olívás levélzöldségek és zöldbors mártás
Beef rib eye, tiny potatoes, olive leaf vegetables 
and green pepper sauce

Allergének: allergénmentes étel 
Allergens: allergen free food

10 500

3 80014.
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DESSZERTEK
Desserts

SALÁTÁK
Salads

600

600

 
HUF

 

HUF

 
 

Házi csalamádé
Home-made mixed salad

Allergének: allergénmentes étel 
Allergens: allergen free food

Friss uborkasaláta
Fresh cucumber salad

Allergének: allergénmentes étel 
Allergens: allergen free food

600 HUFCsemegeuborka
Pickled gherkin

Allergének: allergénmentes étel 
Allergens: allergen free food

 
 

900 HUFOlívás friss saláta
Fresh salad with olives

Allergének: allergénmentes étel 
Allergens: allergen free food

Pisztáciás guba, ribizlikaramell és vargányás
étcsokoládé
Pistachio bread pudding, red currant caramel 
and dark chocolate with boletus

Allergének: tartalmaz glutént, tejet (laktóz), gombát, földimogyorót, dióféléket
Allergens: contains gluten, milk (lactose), mushroom, peanut and nuts 

1 950
 
HUF

  

Madártej-Alma-Macaron és rózsakaviár
Milk custard-apple-macaron and rose caviar

Allergének: tartalmaz glutént, tejet (laktóz), földimogyorót, dióféléket
Allergens: contains gluten, milk (lactose), peanut and nuts 

 

  

Somlói, földieper és pezsgő
Somló sponge cake, strawberry and champagne

Allergének: tartalmaz glutént, tejet (laktóz), dióféléket
Allergens: contains gluten, milk (lactose) and nuts 

 

  

1 800 HUF

1 850 HUF
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HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉTELEK
TRADITIONAL MEALS

Gluténtartalmú étel
Food containing gluten

Rákféléket tartalmazó étel
Food containing crabs

Tojást tartalmazó étel
Food containing egg

Halat tartalmazó étel
Food containing fish

Gombát tartalmazó étel
Food containing mushroom

Földimogyorót tartalmazó étel
Food containing walnut

Szójababot tartalmazó étel
Food containing soy bean

Laktóztartalmú étel
Food containing lactose

Dióféléket tartalmazó étel
Food containing nuts

Zellert tartalmazó étel
Food containing celery

Mustárt tartalmazó étel
Food containing mustard

Szezámmagot tartalmazó étel
Food containing sesame

Puhatestűeket tartalmó étel
Food containing molluscs

Allergénmentes étel 
Allergen free food

Debreceni töltött káposzta és sült kolbász
Debrecen stuffed cabbage with fried sausage

Allergének: tartalmaz tejet (laktóz)
Allergens: contains milk (lactose)

3 900

 

HUF

Csirkepaprikás
Paprika chicken

Allergének: tartalmaz glutént, tejet (laktóz)
Allergens: contains gluten and milk (lactose)

Debreceni páros, csípős mustár, meleg kenyér
Debrecen double sausage, hot mustard and warm bread

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

 

3 900 HUF

2 500 HUF24.

23.

22.



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: 2022. szeptember 1-jétől

Valid from: 1st of September 2022

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

Pataki Zsolt
séf

Zsolt Pataki
chef

Szerdi Zsuzsanna
szállodaigazgató 

Zsuzsanna Szerdi
hotel manager

II. KATEGÓRIA
CATEGORY II


