ELŐ ÉT ELEK

/

A PPE TI Z E R S

” T R A D I C I O N Á L I S ” G U LYÁ S L E V E S
Kovászos kenyérrel

“ T R A D I T I O N A L” G O U L A S H S O U P
With sourdough bread
( 3, 9 ) • 3900 HUF

VICHYSSOISE

fehér szarvasgombával, Gruyere-s grissinivel

VICHYSSOISE

with white truffles, Gruyere grissini
( 1, 7 ) • 3700 HUF

TORTELLINI KECSKESA JTTAL
és ricottával töltve, dióval, cékla velouté-val

GOAT CHEESE TORTELLINI

and ricotta, walnuts,with beetroot velouté
( 1, 3, 7, 8, 9, 12 ) • 3900 HUF

BÉLSZÍN SALÁTA

málnás balzsam dresszinggel és kesudióval

TENDERLOIN SALAD

with raspberry balsamic dressing and cashews
( 8, 12 ) • 5200 HUF

SÜTŐTÖK KRÉMLEVES

mascarpone espumával és pirított mandulával

PUMPKIN CREAM SOUP

with mascarpone espuma and roasted almonds
3400 HUF

AL L E R GÉ NE K / A LLERGENS: Glutén/Gluten (1), Rákfélék/Crustaceans (2), Tojás/Eggs (3), Hal/Fish (4), Földimogyoró/Peanuts (5),
Szója/Soy (6), Tej/Milk (7), Diófélék/Nuts (8), Zeller/Celery (9), Mustár/Mustard (10), Szezámmag/ Sesame seeds (11),
Szén-dioxid, szulf itok/ Sulphur-dioxide and sulphites (12), Csillagfürt/Lupin (13), Puhatestűek/Molluscs (14)
A fent említett árak tartalmazzák a hatályos ÁFÁ-t és tételenként értendőek.
Minden ételrendelésért további 12% szervízdíjat számolunk fel. A menü változtatásának jogát (a megrendelt kategóriával azonos
vagy magasabb értékű) fenntartjuk. Kérjük, hogy számlabontási szándékát előre jelezze.
The above rates are inclusive of VAT and apply per item and exclusive of 12% service fee for all food orders, which will be added to the final bill.
The hotel reserves the right to make changes in the menu (to equal or higher value as the ordered category).
Please let us know in advance in case you wish you pay separately.

FŐ ÉT ELEK

/

MA I N

CO UR SE S

VARGÁNYÁS RISOT TO
vajhallal, rukkolával és parmezán ropogóssal

PORCHINI RISOTTO
with butterfish, arugula and crispy parmesan
( 1, 7, 9, 12 ) • 6800 HUF
Vajhal nélkül
Without butterfish
( 1, 7, 12 ) • 4900 HUF

BORJÚSZŰZ
karamellizált karfiollal,
prosciutto-val és marinált szőlővel

VEAL TENDERLOIN
with caramelized cauliflower,
prosciutto and marinated grapes
(9, 7, 12) • 9500 HUF

AL L E R GÉ NE K / A LLERGENS: Glutén/Gluten (1), Rákfélék/Crustaceans (2), Tojás/Eggs (3), Hal/Fish (4), Földimogyoró/Peanuts (5),
Szója/Soy (6), Tej/Milk (7), Diófélék/Nuts (8), Zeller/Celery (9), Mustár/Mustard (10), Szezámmag/ Sesame seeds (11),
Szén-dioxid, szulf itok/ Sulphur-dioxide and sulphites (12), Csillagfürt/Lupin (13), Puhatestűek/Molluscs (14)
A fent említett árak tartalmazzák a hatályos ÁFÁ-t és tételenként értendőek.
Minden ételrendelésért további 12% szervízdíjat számolunk fel. A menü változtatásának jogát (a megrendelt kategóriával azonos
vagy magasabb értékű) fenntartjuk. Kérjük, hogy számlabontási szándékát előre jelezze.
The above rates are inclusive of VAT and apply per item and exclusive of 12% service fee for all food orders, which will be added to the final bill.
The hotel reserves the right to make changes in the menu (to equal or higher value as the ordered category).
Please let us know in advance in case you wish you pay separately.

ROSE KACSAMELL
édesburgonyával és balzsamos körtével,
pirított mandulával

ROSE DUCK BREAST
with sweet potato and balsamic pear,
roasted almonds
(8, 12) • 7200 HUF

PAPRIKÁS SUPREME CSIRKEMELL
tojásos galuskával, házi
uborkasalátával

PAPRIKASH SUPREME CHICKEN BREAST
with egg dumplings and
homemade cucumber salad
(1, 3, 7) • 6200 HUF

RIB EYE STEAK
téli glasszírozott zöldségekkel,
Henessy-s zöldbors mártással.

RIB EYE STEAK

with winter glazed vegetables,
Henessy green pepper sauce.
(7, 9, 10, 12 ) • 13200 HUF

AL L E R GÉ NE K / A LLERGENS: Glutén/Gluten (1), Rákfélék/Crustaceans (2), Tojás/Eggs (3), Hal/Fish (4), Földimogyoró/Peanuts (5),
Szója/Soy (6), Tej/Milk (7), Diófélék/Nuts (8), Zeller/Celery (9), Mustár/Mustard (10), Szezámmag/ Sesame seeds (11),
Szén-dioxid, szulf itok/ Sulphur-dioxide and sulphites (12), Csillagfürt/Lupin (13), Puhatestűek/Molluscs (14)
A fent említett árak tartalmazzák a hatályos ÁFÁ-t és tételenként értendőek.
Minden ételrendelésért további 12% szervízdíjat számolunk fel. A menü változtatásának jogát (a megrendelt kategóriával azonos
vagy magasabb értékű) fenntartjuk. Kérjük, hogy számlabontási szándékát előre jelezze.
The above rates are inclusive of VAT and apply per item and exclusive of 12% service fee for all food orders, which will be added to the final bill.
The hotel reserves the right to make changes in the menu (to equal or higher value as the ordered category).
Please let us know in advance in case you wish you pay separately.

D ES S ZERTE K

/

DE SSE RTS

CSERESZNYE MOUSSE
calvadossal, mandula Croquant-al

CHERRY MOUSSE
with calvados, almond Croquant
( 1, 8, 12 ) • 2700 HUF

MYSTERY RÁKÓCZI
pohárdesszert

MYSTERY RÁKÓCZI
Trifle dessert
( 7 ) • 2600 HUF

ARANYGALUSKA
vaníliasodóval, Chai masala tejhabbal

GOLDEN WALNUT DUMPLINGS
with Crème anglaise, Chai masala milk foam
( 1, 7 ) • 2800 HUF

AL L E R GÉ NE K / A LLERGENS: Glutén/Gluten (1), Rákfélék/Crustaceans (2), Tojás/Eggs (3), Hal/Fish (4), Földimogyoró/Peanuts (5),
Szója/Soy (6), Tej/Milk (7), Diófélék/Nuts (8), Zeller/Celery (9), Mustár/Mustard (10), Szezámmag/ Sesame seeds (11),
Szén-dioxid, szulf itok/ Sulphur-dioxide and sulphites (12), Csillagfürt/Lupin (13), Puhatestűek/Molluscs (14)
A fent említett árak tartalmazzák a hatályos ÁFÁ-t és tételenként értendőek.
Minden ételrendelésért további 12% szervízdíjat számolunk fel. A menü változtatásának jogát (a megrendelt kategóriával azonos
vagy magasabb értékű) fenntartjuk. Kérjük, hogy számlabontási szándékát előre jelezze.
The above rates are inclusive of VAT and apply per item and exclusive of 12% service fee for all food orders, which will be added to the final bill.
The hotel reserves the right to make changes in the menu (to equal or higher value as the ordered category).
Please let us know in advance in case you wish you pay separately.

