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ALLERGÉNEK / ALLERGENGS: Glutén (1), Rákfélék (2), Tojás (3), Hal (4), Földimogyoró (5), Szója (6), Tej (7), 
Diófélék (8), Zeller (9), Mustár (10), Szezámmag (11), Szén-dioxid, szulfitok (12), Csillagfürt (13) , Puhatestűek 

(14) 

A fent említett árak tartalmazzák a hatályos ÁFÁ-t és tételenként értendőek. Minden ételrendeléshez 
további 14% szervízdíjat számolunk fel. A menu változtatásának jogát (a megrendelt  kategóriával  

azonos vagy magasabb értékű) fenntartjuk, hogy számlabontási  szándékát előre jelezze. 

The above rates are inclusive of  VAT and apply per item and exclusive of  14% service fee for  al l  
food orders , which wil l  be added to the f inal  bi l l .  The hotel  reserves the r ight 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 .  

 

 

 

ELŐÉTELEK / APPETIZERS 

Karalábé krémleves 

kapros tejfölhabbal és túrógombóccal 

Kohlrabi cream soup  

with dill sour cream espuma and cottage cheese dumplings 

(1,3,7,9)  3200 FT 

 

Tavaszi céklasaláta mandarinnal, 

 kecskesajttal és pekándióval  

Spring beetroot salad  

with tangerine, goat cheese and pecans  

(7,8,10,12; V) 3950 FT 

 

Mangalica rillette 

 Opihr gin-nel, rózsaborssal, marinált baby retekkel, kaláccsal 

Mangalitza rillette  

with Opihr gin, pink pepper, marinated baby radishes and brioche 

(1,3,7,9,10,12) 4100 FT 

 

Tatár beefsteak fürjtojással, 

 füstölt paprika majonézzel, kapri virággal, házi kenyérrel 

Tatar beefsteak, quail eggs,  

smoked paprika mayo, caper flowers, home-made bread  
(1,3,7,10,12) 4700 FT 
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FŐÉTELEK / MAIN COURSES 

 

 

Erdei gombás risotto 

 cukorborsóval, parmezán gyűrűben 

Wild mushroom risotto 

with sugar snap pea in parmesan ring 

(7,9,12)  4900 FT 

 

 

Pork belly 

 szarvasgombás burgonyapürével, spárgával és kardamomos 

glasszírozott répával 

Pork belly  

truffle mashed potatoes, asparagus and cardamom glazed carrots  

(7,9,12) 6300 FT 
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Pisztráng 

karamellizált sült zellerrel, édeskömény relish-el, 

vajmártás áfonyával 

Trout  

with caramelized celery, fennel relish, beurre blanc with blueberries 

(4,7,9,12)  6900 Ft 

 

 

Rose kacsamell 

dauphinoise almával, marinált sárga céklával, jus calvados-al  

Rose duck  

breast with dauphioise apples, marinated golden beetroot, jus with 

calvados 

(7,9,12) 7700 Ft 
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DESSZERTEK / DESSERTS 

 

Fehércsokoládé molleux, 

 zöldalma sorbet, kókusz ropogós 

White chocolate molleux 

green apple sorbet, coconut tuile 

(1,3,7,8) 2800 FT 

 

 

Mascarponés málna mousse,  

birsalmasajt, törökmogyoró crumble  

Mascarpone raspberry mousse, 

quince membrillo, hazelnut crumble 

(1,3,7,8) 2700 Ft 

 

 

Aperolos pohárkrém desszert 

Aperol cream trifle 

 (3,7,8) 2500 Ft 

 


