WELLNESS ÉTLAP
SZENDVICSEK / SANDWICHES
Rántott húsos szendvics

FINOMSÁGOK GYEREKEKNEK/ DELICIOUS BITES TO
1 690.-

Micimackó kedvence

Sandwich with breaded meat

Sonkás-sajtos-hagymás melegszendvics

1 590.-

Hot sandwich with ham, cheese and onion

Erdei gombás-sajtos melegszendvics

2 390.-

Rántott csirkemell hasábburgonyával
Fried chicken breast with pommes frites
Felnőtt adagban is kérhető/ Also in adult portion: 3.790 HUF

SpongyaBob fazekainak rejtelme
1 690.-

Hot sandwich with forrest mushrooms and cheese

Pastrami szendvics

CHILDREN

2 190.-

Pastrami sandwich

2 090.-

Paradicsomos vagy sajtos-tejfölös spagetti
Spaghetti with tomatoes or with cheese and sour cream

DESSZERTEK /DESSERTS

1 790.-

Málnás csokoládétorta

glutén-, cukor és tejmentes

Kovászoskenyérben sült grillezett kecskesajt
Grilled goat cheese fried in sourdough rye bread

2 990.-

Őszibarackos tiramisu

SÁLÁTÁK / SALADS
Sajtos csirke saláta

2 490.-

Salad with chicken and cheese

Peach tiramisu

1 790.-

Allergének/allergens:
glutén, gluten

Chef levese vegetárianus

szezámmag, sesame seeds

Chef levese húsos

Chef’s soup with meat

1 690.1 790.-

Quinoa salad (Vegan)

2 990.-

Currys-zöldséges bulgur (VEGÁN)

2 990.-

Spenótos-sajtos házi tagliatelle (kérhető
csirkével vagy garnélával)

mustár, mustard

tej, milk
diófélék, nuts

zeller, celery

rákfélék, crustaceans

cukrot tartalmazó ételek, food containing sugar

FŐÉTELEK/ MAIN COURSES

Curry-bulgur with vegetable (VEGAN)

szója, soya

tojás, egg

szerelemkonyha, love kitchen

A Chef levese allergénjeiről érdeklődjön kollégáinknál!
Ask our colleagues about allergens!

Quinoa saláta (Vegán)

1 590.-

Coconut panna cotta with currant-sauce

Deer soup with sour cream, forest mushrooms and sourdough
rye bread
Chef’s soup vegetarian

1 490.-

Kókuszos panna cotta ribizli raguval

LEVESEK/ SOUPS
Tejfölös őz leves erdei gombákkal és
vadkovászos kenyérrel

Chocolate cake with raspberry
glutenfree sugarfree und milk free

Jó étvágyat és kellemes időtöltést kívánunk Önöknek!
We wish you a good appetite for dinner and a pleasant stay in
our hotel!

A számla végösszegéhez 13% szervízdíjat számolunk fel.
3 690.-

We add 13%service charge to the bill

Lantos Árpád

Homemade tagliatelle with spinach and cheese (with chicken
or schrimp as you wish)

General Manager

Grillezett csirkecomb filé
joghurtos friss salátával

Ponácz Rozália

3 590.-

Executive Chef

Grilled fillet of chicken leg and salad with yoghurt-dressing

Pintér Róbert, János Varga
F&B Managers
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