
ELŐÉTELEK

Cézár saláta csrkemell csíkokkal
Allergének:  1, 3 4, 7

2 900 Ft

Érlelt sonka, saláta, grissini
Allergének: 1

2 900 Ft

LEVESEK
Fácán húsleves, zöldséghasáb, tortellini 

Allergének: 1, 3, 9 

1 500 Ft

Bogrács gulyás csipetkével
Allergének: 1, 3

1 900 Ft

Vargánya cappuccino
Allergének: 7

1 500 Ft

ÉTLAP

FŐÉTELEK
Rántott óriás sertésszűz, hasábburgonya,

házi csalamádé

Allergének: 1, 3
4 000 Ft

Rosé kacsamell, édesburgonyapüré, rosé 

mártás, gyöngyhagyma
Allergének: 7

4 500 Ft

GYERMEK MENÜ

Mini rántott sajtrudacskák, sült krumpli, majonéz 
Allergének: 1, 3, 7

1 800 Ft

Milánói makaróni, reszelt sajt
Allergének: 1, 3, 7

1 600 Ft

DESSZERTEK
Csokoládés rétes, szőlőmártás, borzselé

Allergének: 1, 3, 7
1 400 Ft

Túrógombóc, fehércsokoláádé mártás, 
málnapüré

Allergének: 1, 3, 7
1 400 Ft

Áraink Forintban értendőek és az ÁFA-t tartalmazzák. A feltüntetett árakra 10% szervizdíjat számítunk fel.

Ha Ön speciális diétán van vagy allergiás, és többet szeretne tudni az ételek összetevőiről, kérdéseivel forduljon a felszolgálóhoz.

Lacipecsenye, vajas petrezselymes burgonya, 

tejfölös uborkasaláta
Allergének: 7

3 900 Ft

Rostonsült fogasfilé, grillezett zöldségek, 

mozzarella-paradicsom saláta
Allergének: 7

4 000 Ft

Roston sült gomolya sajt, 

majonézes kevert saláta, 

sült pisztácia 

Allergének: 7

3 500 Ft
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Allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek
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Glutént tartalmazó gabonafélék, azaz búza 
(például tönkölybúza vagy khorasan búza), 
rozs, árpa, zab, illetve hibridizált fajtáik, 
valamint a belőlük készült termékek, kivéve:
a) búzából készült glükózszirup, beleértve a 
dextrózt is (42);
b) búzából készült maltodextrin (42);
c) árpából készült glükózszirup;
d) alkoholpárlatok – így például 
mezőgazdasági eredetű etil-alkohol – 
készítéséhez használt gabonafélék.
Rákfélék és a belőlük készült termékek.
Tojás és a belőle készült termékek.
Hal és a belőle készült termékek, kivéve:
a) vitaminok vagy karotinoidkészítmények 
hordozójaként használt halenyv;
b) a sör és a bor derítőanyagaként használt 
halenyv vagy vizahólyag.

Földimogyoró és a belőle készült termékek.

Szójabab és a belőle készült termékek, 
kivéve: a) teljes mértékben finomított 
szójababolaj és zsír (42);
b) szójababból származó természetes 
vegyes tokoferolok (E306), természetes 
D-alfa tokoferol, természetes D-alfa 
tokoferol-acetát, természetes D-alfa 
tokoferol-zukcinát;
c) szójabab olajából nyert fitoszterolok és 
fitoszterol-észterek;
d) szójabab olajából nyert szterolokból 
előállított fitosztanol-észter.
Tej és az abból készült termékek (beleértve a 
laktózt), kivéve:
a) alkoholpárlatok – így például 
mezőgazdasági eredetű etil-alkohol – 
készítéséhez használt tejsavó;
b) laktit.
Diófélék, azaz mandula (Amygdalus 
communis L.), mogyoró (Corylus 

avellana), dió (Juglans regia), kesudió 
(Anacardium occidentale), pekándió (Carya 
illinoinensis [Wangenh.] K. Koch), brazil dió 
(Bertholletia ex celsa), pisztácia (Pistacia 
vera), makadámia vagy queenslandi dió 
(Macadamia ternifolia) és a belőlük készült 
termékek, kivéve az alkoholpárlatok – így 
például mezőgazdasági eredetű etil-alkohol 
– készítéséhez használt csonthéjasok.
Zeller és a belőle készült termékek.
Mustár és a belőle készült termékek.
Szezámmag és a belőle készült termékek.
Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett 
szulfitok 10 mg/kg, illetve 10 mg/
liter összkoncentrációt meghaladó 
mennyiségben; a számítást a fogyasztásra 
kész termékekre vagy a gyártó utasítása 
alapján elkészített termékekre vonatkozóan 
kell elvégezni.
Csillagfürt és a belőle készült termékek.


