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KÁVÉSZÜNET I. 
 
Sós-édes teasütemények 

10  vegyesen az alábbi kínálatból  

Pogácsa variációk 
Sós teasütemények 
Hasé választék 
 
Édes teasütemények 
 
 
Italok 

Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
Coca-  

 
Házi szörp variációk 
 

Nespresso kávékínálat 
 
Dilmah teaház fekete-, zöld- és gyümölcstea kínálata 
 
 
 



 

KÁVÉSZÜNET II. 
 

Sós-édes teasütemények 

5 dk  vegyesen az alábbi kínálatból  

Pogácsa variációk 
Hasé választék 
 
Édes teasütemények 
 
Mártogatósok 

Zöldséghasábok céklás humusszal, mentás zöldborsó és kéksajt dippel 
Magvas grissini napon szárított paradicsom dippel 
 
 
Italok 

Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
Coca-  

 
Házi szörp variációk 
 

Nespresso kávékínálat 
 
Dilmah teaház fekete-, zöld- és gyümölcstea kínálata 
 
 



KÁVÉSZÜNET III. 
 

Koktélszendvicsek kovászolt gyökérkenyéren - / alkalom 

Téliszalámis házi körözöttel, snidlinggel 
Füstölt tarjás almás tormakrémmel 
Cheddaros jércesalátás 
Mozzarellás grillezett padlizsánnal, paradicsom pestoval 
 
Sós-édes teasütemények 

 vegyesen az alábbi kínálatból  

Pogácsa variációk 
Sós teasütemények 
Hasé választék 
 
Édes teasütemények 
 
 
Italok 

Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
Coca-  

 
Házi szörp variációk 
 

Nespresso kávékínálat 
 
Dilmah teaház fekete-, zöld- és gyümölcstea kínálata 
 
 



 
 

ÉTELSOR I. 
 
LEVES 

Nagymama zöldborsó levese gyömbéres csirkegombóccal 
 
SALÁTÁK 
Idény rázott kerti saláta dresszingekkel  
Görög saláta Feta morzsával, olíva tapenáddal 
Cézár saláta jércemell csíkokkal 
Házi savanyúk az éléskamrából 
 
MELEG ÉTELEK 

Alaszkai sügérfilé, kapormártással, sült kapri virággal, 
illatos sült rizzsel 
Mozzarellával-paradicsommal sült jércemell tejszínes burgonyapürével 
Grill mustármártással 
roppantott három hagymás burgonyával 
Gyökérzöldséges marhapofa petrezselymes szalvétagombóccal 
Pugliai lasagne taleggio sajttal sütve (V) 
 
MINI PÉKÁRU ÉS KENYÉRKÍNÁLAT 
 

DESSZERTEK 

Tiramisu 
csokoládé mousse narancs coulis-val 

 
Idénygyümölcsök mentás-lime-s sziruppal pohárban 
 
 
 
 
 



 
 

ÉTELSOR II. 
 

LEVES 

Alföldi gulyásleves, zöldségekkel, házi csipetkével 
 
SALÁTÁK 

Sopszka saláta túrómorzsával 
Bulgur Tabbouleh roppanós zöldekkel 
Kerti idény salátabár mártókkal, , parmezán krutonnal  
Házi savanyúk az éléskamrából 
 
MELEG ÉTELEK 

Harcsapaprikás kapros-túrós csuszával 
Jércemell tejszínes rókagomba mártással, petrezselymes rizzsel  
Lassan sült sertéstarja sültfokhagymás-zsályás jus-vel  
kemencében sült burgonyával 
Borjúpaprikás tejfellel, vajas galuskával  
Karottás gnocchi kecskesajttal (V) 
 
MINI PÉKÁRU ÉS KENYÉRKÍNÁLAT 
 
DESSZERTEK 

Eszterházy pohárdesszert 
Panna Cotta bazsalikomos  
Tejszínkrémmel töltött profiterol belga csokoládéöntettel 
Szezonális gyümölcsök 
 



 
 

ÉTELSOR III. 
 
LEVES 

Pikáns tejszínes pulykaragu leves sajtgaluskával 
 
SALÁTÁK 

Majonézes kukorica saláta sült sonkamorzsával 
Almás brokkolis quinoa saláta 
Bécsi burgonyasaláta barnavajjal 
Salátabár 

k 
pirított jércemell 

-joghurt, remoulade és francia dresszing 
 

MELEG ÉTELEK 

Lazac falatok rizling mártással, pirított török mogyorós jázminrizzsel 
Csirke  
sült gyökérzöldségekkel 
Sous-vide kacsamell csíkok karamellizált almával, vajmártással, burgonyapürével 
Vörösboros pörkölt burgonyafánkkal 
Zöldség curry mazsolás kuszkusszal (V) 
 
MINI PÉKÁRU ÉS KENYÉR KÍNÁLAT 
 

DESSZERTEK 

Vaníliás gyümölcsrizs erdei gyümölcsökkel 
Somlói galuska csokoládé öntettel, diógrillázzsal 
Klasszikus aranygaluska vanília sodóval (meleg desszert) 
Egzotikus gyümölcssaláta 
 
 
 



 
 
 

ITALKÍNÁLAT 
 
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
Coca-  

 
Házi szörp variációk 
 

Nespresso kávékínálat 
 
Dilmah teaház fekete-, zöld- és gyümölcstea kínálata 
 
 
 
 
 
 


