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1. lap / 1. oldal

A ház borAi  •  house wines

Csanádi Cserszegi Fűszeres
 450 Ft/dl 3 200 Ft/üveg/bottle
Ez a hajósi kézműves fehér bor szépen kiadja
a cserszegi könnyed, illatos, friss fajta jellegét,
bármely korosztály számára jó szívvel ajánljuk.

This handcrafted white wine from Hajós
splendidly provides the smooth, perfumed
and fresh traits of ‘cserszegi’.
Kindly recommended for guests of all ages.

Csanádi Kékfrankos Rosé
 450 Ft/dl 3 200 Ft/üveg/bottle
Üde, gyümölcsös illatú és zamatú rosé.
Friss eper és málna íze, illata keveredik
a szőlő jegyeivel.

Fresh, fruit scented and flavored rosé.
Flavors and scents of fresh strawberry
and raspberry belnding with grapey traits.

Bodor Cabernet Sauvignon
 600 Ft/dl 4 000 Ft/üveg/bottle
Csongrádi bio vörösbor, amely kiválóan
visszaadja a fajta jellegét. Alacsony
savtartalma és sima íz világa egy
kifejezetten könnyen fogyasztható
Cabernet takar.

Bio red wine of Csongrád splendidly
expressing the characteristics of the variety.
It is an easily drinkable Cabernet
due to its low acidity and mild flavors.
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Étvágygerjesztők  •  ApÉritifs
pálinkA kínálAtunk

grAppA recommendAtions

árpád pálinkaház – békéscsaba

kisüsti pálinkák 40% 2 cl 4 cl
kisüsti pálinkas 40%

Árpád kisüsti szilva 800 Ft 1 500 Ft
Árpád kisüsti plum

Árpád kisüsti körte 800 Ft 1 500 Ft
Árpád kisüsti pear

Árpád kisüsti barack 800 Ft 1 500 Ft
Árpád kisüsti peach

Árpád kisüsti birsalma 900 Ft 1 600 Ft
Árpád kisüsti quince

prémium pálinkák 40% 2 cl 4 cl
premium pálinkas 40%

Árpád Prémium Fürtös meggy 900 Ft 1 600 Ft
Árpád Prémium cluster sour cherry

Árpád Prémium Irsai Olivér 900 Ft 1 600 Ft
Árpád Prémium Irsai Olivér 

dupla ágyas pálinkák 60% 2 cl 4 cl
double ‘bedded’ pálinkas 60%

Árpád dupla kajszibarack 1 000 Ft 1 800 Ft
Árpád double apricot

Árpád dupla körte 1 000 Ft 1 800 Ft
Árpád double pear
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Akciós Alkoholos És Alkohol-
mentes itAlcsomAgjAink

Alcoholic And non-Alcoholic
drinkpAcks

Válasszon akciós italcsomagjaink közül kedvezményes áron!

Choose from our special drinks packages at a discount price.

családi italcsomag 8 000 Ft/italcsomag
(10 pohár limonádé
(2 dl) + 10 pohár Dreher sör (3 dl)
vagy 10 dl fehér, rozé vagy vörös bor
a ház boraiból)

family drinkpack 8 000 HUF/pack
(10 glasses lemonade+10 glasses
draught local beer or 10 dl white,
rozé or red wine from the house wines)

frissítő sör-fröccs italcsomag 4 800 Ft/italcsomag
(10 pohár csapolt Dreher sör (3 dl)
vagy 10 hosszúlépés (1 dl bor + 2 dl szóda)
a Csanádi pincészet boraiból)

refresh beer-wine spritzer drinkpack 4 800 HUF/pack
(10 glasses draught local beer
or 10 glasses long wine spritzer
from the Csanádi cellar)

Étvágyfokozó pálinka válogatás 8 000 Ft/italcsomag
(Fogyasszon a kiváló minőségű
Árpád pálinka család kínálatunkból
10×2 cl-t bármelyik ízből)

hungarian spirit selection 8 000 HUF/pack
(Try out our excellent quality
hungarian spirits from the Árpád company
10×2 cl from any taste is just)

retro italcsomag 4 000 Ft/italcsomag
(Hűsítő házi szörpök kicsiknek és nagyoknak
(málna, bodza, jaffa 2 dl/adag), 24 pohár 20 áráért)

retro drinkpack 4 000 HUF/pack
(Cooling home-made syrups
from 1-100 years customer
(raspberry, elder, orange 2 dl/portion)
20 glasses only of cooling drinks are only)

Részletekkel kapcsolatban kérjük érdeklődjön a recepción!

Further information please, ask our reception!
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Étvágygerjesztők
ApÉritifs

 1 dl

Martini bianco 1 100 Ft

Martini rosso 1 100 Ft

Martini dry 1 100 Ft

Campari 1 700 Ft

párlAtok  •  spirits

 2 cl 4 cl

Finlandia vodka 550 Ft 1 000 Ft

Beefeater gin 650 Ft 1 200 Ft

Bacardi superior 650 Ft 1 200 Ft

Sierra Tequila 650 Ft 1 200 Ft

likőrök  •  liqueurs

 2 cl 4 cl

Zwack Unicum /Unicum next 550 Ft 1 100 Ft

Baileys 600 Ft 1 200 Ft

Jägermeister 550 Ft 1 100 Ft

Garrone cherry brandy 400 Ft 750 Ft

whiskey

 2 cl 4 cl

Johnnie Walker Red Label 600 Ft 1 100 Ft

Ballantine’s 600 Ft 1 100 Ft

Jim Beam 600 Ft 1 100 Ft

Jameson 700 Ft 1 300 Ft

Jack Daniel’s 700 Ft 1 300 Ft

Chivas Regal 850 Ft 1 700 Ft

Pálinka kínálatunkról az aktuális pálinkalapról tájékozódhat.
You can get more information about our selection

of ‘pálinka’ from the list of ‘pálinka’.
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brAndyk, cognAcok
brAndy, cognAc

 2 cl 4 cl

Rémy Martin V.S.O.P 1 600 Ft 3 000 Ft

Hennessy V.S. 1 000 Ft 1 800 Ft

MetaxaHHHHH 600 Ft 1 200 Ft

sörök  •  beer

csapolt  •  draught beers

Dreher korsó 0,5 l 850 Ft
Dreher pint 0,5 l

Dreher pohár 0,3 l 550 Ft
Dreher glass 0,3 l

Üveges  •  bottled beers

Dreher Classic 0,33 l 650 Ft

Dreher Bak 0,5 l 790 Ft

Dreher alkoholmentes 0,5 l 690 Ft
Dreher alcohol-free 0,5 l

Dreher alkoholmentes citrom 0,5 l 790 Ft
Dreher alcohol-free lemon 0,5 l

Pilsner Urquell 0,33 l 650 Ft

HB Weissbier 0,5 l 1 100 Ft

Alkoholmentes itAlok
Alcohol-free drinks

szénsavas üdítők  •  fizzy drinks

Coca-Cola / Light / Zero 0,25 l 420 Ft

Fanta narancs 0,25 l 420 Ft
Fanta orange 0,25 l

Fanta citrom-bodza 0,25 l 420 Ft
Fanta lemon-elder 0,25 l

Sprite 0,25 l 420 Ft

Kinley gyömbér 0,25 l 420 Ft
Kinley ginger 0,25 l

Kinley tonic 0,25 l 420 Ft

Kölyökpezsgő 0,75 l 1 500 Ft
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Alkoholmentes itAlok
Alcohol-free drinks

rostos gyümölcslevek, ice teák  •  juices, ice teas

Cappy 0,25 l 480 Ft
Alma, narancs, őszibarack, körte, ananász,
meggy, eper, paradicsom, feketeribizli, multivitamin

Cappy Juices 0,25 l
Apple, orange, peach, pear, multivitamin, pineapple,
blackcurrant, sour cherry, strawberry, tomato

Fuze citrom / barack 0,25 l 480 Ft
Fuze lemon / peach 0,25 l

ásványvizek  •  mineral waters

Naturaqua dús / szénsavmentes 0,25 l 390 Ft
Naturaqua sparkling /still 0,25 l

Naturaqua dús / szénsavmentes 0,75 l 850 Ft
Naturaqua sparkling /still 0,75 l

kávÉk, energiAitAlok
coffees, energy drinks

Presszó kávé tejszínnel  450 Ft
Espresso with coffee cream

Hosszú kávé tejszínnel  450 Ft
Coffee with coffee cream

Macchiato  450 Ft

Ristretto  450 Ft

Cappuccino  550 Ft

Caffe Latte  650 Ft

Ír kávé  1 400 Ft
Irish coffee

Forró csokoládé  650 Ft
Hot chocolate

Koffeinmentes kávé  450 Ft
Decaffeinated coffee

Dilmah teák választékunkból  450 Ft
Selection of Dilmah teas

Monster 0,5 l 800 Ft
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koktÉlok  •  cocktAils

Mojito  1 200 Ft
(fehér rum, cukorszirup, mentalevél, lime, ásványvíz)

(white rum, sugar syrup, mint leaves, lime, soda)

Piña Colada  1 400 Ft
(fehér rum, kókusz szirup, tejszín, ananászlé)

(white rum, coconut syrup, cream, pineapple juice)

Tequila Sunrise  1 600 Ft
(tequila, narancslé, grenadine szirup)

(tequila, orange juice, grenadine syrup)

Sex on the Beach  1 200 Ft
(vodka, barack likőr, narancslé,
feketeribizlilé, maracuja szirup)

(vodka, peach schnapps, orange juice,
blackcurrant juice, passion fruit syrup)

Long Island Iced Tea  2 100 Ft
(vodka, gin, tequila, rum,
triple sec, Coca Cola, lime)

Cuba Libre  1 400 Ft
(fehér rum, Coca Cola)

(white rum, Coca Cola)

Bloody Mary  1 500 Ft
(vodka, paradicsomlé, só, bors, tabasco)

(vodka, tomato juice, salt, pepper, tabasco)

Daiquiri  1 200 Ft
(fehér rum, lime, cukorszirup)

(white rum, lime, sugar syrup)

Margarita  1 400 Ft
(tequila, triple sec, citromlé)

(tequila, triple sec, lemon juice)

Gin tonic  1 500 Ft
(gin, tonic)

Alkoholmentes koktÉlok
non-Alcoholic cocktAils

Virgin Mojito  900 Ft
(cukorszirup, mentalevél, lime, ásványvíz)

(sugar syrup, mint leaves, lime, soda)

Virgin Piña Colada  900 Ft
(kókusz szirup, tejszín, ananászlé)

(coconut syrup, cream, pineapple juice)

Bora Bora  900 Ft
(ananászlé, gyömbér, limelé, grenadine szirup)

(pineapple juice, ginger, lime juice,
grenadine syrup)

Lucky Driver  900 Ft
(narancslé, ananászlé, grenadine szirup)

(orange juice, pineapple juice, grenadine syrup)
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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
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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!
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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


