
Az áraink az ÁFÁ-t és 15% szervizdíjat tartalmazzák.
Our prices are including the VAT and 15% service charge.

3. lap / 2. oldal

átriuM SNaCk Bár eBéD
atriuM SNaCk Bar luNCh

BiStro ételeiNk  •  BiStro DiSheS

Padlizsánkrém pirított kaláccsal  990 Ft
Eggplant cream with roasted scone

    

Kevert saláta szezámos csirkével vagy tonhallal, 1 490 Ft
vagy grillezett friss tehénsajttal

Mixed salad with sesame chicken
or tuna or grilled fresh cow cheese

    

Bruschetta paradicsommal, friss bazsalikommal 990 Ft
Bruschetta with tomato and fresh basil

    

Gnocchi tejszínesen, aszalt paradicsommal  1 490 Ft
és vargányával készítve, parmezán forgácsokkal

Creamy gnocchi with dried tomatoes,
porcini and parmesan

    

leVeSek  •  SouPS

Húsleves tésztabatyuval, zöldségekkel  990 Ft
Meat soup with pasta bundle and vegetables

    

Tejszínes sütőtök krémleves  790 Ft
Creamy pumpkin cream soup

Napi leves  990 Ft
Daily soup



Az áraink az ÁFÁ-t és 15% szervizdíjat tartalmazzák.
Our prices are including the VAT and 15% service charge.

4. lap / 1. oldal

FőFogáSok  •  MaiN CourSeS

Zöld pesto-s csirkemell illatos kerti zöldségekkel 1 990 Ft
Chicken breast with green pesto
and garden vegetables

    

Paprikás csirke kapros galuskával  1 990 Ft
Chicken Paprikash with dill dumplings

    

Tarja steak grillezett polentával  2 590 Ft
Pork ribs steak with grilled polenta

  

Joghurtos sertés érmék panko morzsában sütve, 2 590 Ft
könnyű salátával

Pork medallions with yoghurt,
fried in panko crumb, and light salad

    

Lazacderék fűszeres morzsával sütve,  2 790 Ft
szójás üvegtésztával

Salmon waist baked with spicy crumb,
and cellophane noodles with soy sauce

    

DeSSzertek  •  DeSSertS

Diós Brownie marcipános öntettel  990 Ft
Brownie with walnut and marzipan sauce

      

Tiramisu sóskaramellával  990 Ft
Tiramisu with salty caramel

    

Friss gyümölcssaláta  790 Ft
Fresh fruit salad

Jó étvágyat kívánunk!
Enjoy your meal!



Az áraink az ÁFÁ-t és 15% szervizdíjat tartalmazzák.
Our prices are including the VAT and 15% service charge.

4. lap / 2. oldal

Allergének jelölése
Allergens mArking

 Glutént tartalmazó gabona (búza, rozs, árpa, zab, 
 tönköly, kamut-búza vagy ezek hibrid változatai) 
 és azokból készült termékek 
 Cereals containing gluten (wheat, rye, barley, oats, 
 spelt, kamut-wheat or these hybrid versions) 
 and products thereof

 Rákfélék és azokból készült termékek 
 Crustaceans and products thereof

 Tojás és abból készült termékek 
 Eggs and made products thereof

 Halak és azokból készült termékek 
 Fish and products thereof

 Földimogyoró és abból készült termékek 
 Peanuts and products thereof

 Szójabab és abból készült termékek 
 Soybeans and products thereof

 Tej és abból készült termékek (beleértve a laktózt is) 
 Milk and products thereof (including lactose)

 Diófélék (mandula, mogyoró, dió, kesudió, pekándió, 
 brazil dió, pisztácia, makadámia és queenslandi dió) 
 és azokból készült termékek 
 Nuts (almonds, hazelnuts, walnuts, cashews, pecans, 
 Brazil nuts, pistachios, macadamia nuts 
 and Queensland) and products thereof

 Zeller és abból készült termékek 
 Celery and products thereof

 Mustár és abból készült termékek 
 Mustard and products thereof

 Szezámmag és abból készült termékek 
 Sesame seeds and products thereof

 Kén-dioxid és SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, 
 illetve 10 mg/liter koncentrációt meghaladó 
 mennyiségben 
 Concentrations of more than 10 mg/kg or 10 mg/l 
 12. Sulphur dioxide and sulphites expressed as SO2

 Csillagfürt és abból készült termékek 
 Lupin and products thereof

 Puhatestűek és abból készült termékek 
 Mollusks and products thereof




