
Colosseum Hotel étlap  ·  menu
Levesek  ·  Soups

Alföldi bivalygulyás   1 390 Ft 
Buffalo goulash soup of the Hungarian Great Plain

Hideg málnakrémleves diós grillázzsal     990 Ft 
Cold raspberry cream soup with walnut brittle

Tyúkhúsleves óriás lúdgége tésztával       1 090 Ft 
Hen soup with noodles

Előételek  ·  Appetizers
Tonhalkrémes bagett friss avokádóval       1 490 Ft 
Tuna cream baguette with fresh avocado

Sült császárszalonna savanyított spárgával, eperrel 1 590 Ft 
Fried bacon with pickled asparagus and strawberry

Tésztában sült kecskesajt fügével és dió vinegrette-vel       1 690 Ft 
Goat cheese baked in strudel, with fig and walnut vinegrette

Főételek  ·  Main courses
Cézár saláta pankó mozsában sült csirkemellel           1 990 Ft 
Caesar salad with breaded chicken breast

Vargányás ravioli fehérbor mártással       1 890 Ft 
Mushroom ravioli with white wine sauce

Vajban sült csirke supreme 
spenótos mascarponés szélesmetélttel       2 290 Ft 
Chicken supreme grilled in butter with spinach and mascarpone pasta

Rozé szűzpecsenye burgonyapürével, salottás pecsenye szafttal   2 690 Ft 
Rosé tenderloin with potato purée and ham and onion sauce

Grillezett fogas filé zöldborsó rizottóval, parmezánnal     2 290 Ft 
Grilled pike perch fillet with pea risotto and parmesan

Vörösboros bivalyragu gyökérzöldségekkel és rozskenyérrel     2 690 Ft 
Red wine buffalo ragout with root vegetables and rye bread

Zöldfűszeres tofu pórés quinoa salátával és currys joghurttal     1 890 Ft 
Grilled tofu with herbs and leek quinoa and curry joghurt

Desszertek  ·  Desserts
Mandulás Panna-cotta eper raguval és édes morzsával     890 Ft 
Almond Panna cotta with strawberry jam and sweet crumbs

Vaníliás gofri választható fagylalttal és áfonyával         1 190 Ft 
Vanilla waffle with selectable ice cream and bluberry

Gyömbéres-mézes gyümölcssaláta 890 Ft 
Fruit salad with ginger and honey

Mórahalmi kézműves sajtválogatás   1 590 Ft 
Craft cheese selection of Mórahalom

Étlapunk a Snack Bár részlegünkön is elérhető teljes tartalmával. 
Ételrendelési szándékukat 21:00 óráig legyenek szívesek leadni. 

You are kindly requested to order your food by 9:00 p.m.

Jó étvágyat kívánunk!  ·  Enjoy your meal!

Grill Terasz étlap  ·  menu
Nyitva tartás  ·  Open:  10:00 – 17:00 

Konyha  ·  Kitchen:  11:00 – 16:00

Grill Terasz ajánlatunk kizárólag a helyszínen fogyasztható és szervírozásban 
valamint tálalásban különbözik a szállodánk többi egységében kapható termékektől.

Grill Terrace offer can only be consumed and served on site, 
also serving differs from other units of the hotel.

Levesek  ·  Soups
Alföldi bivalygulyás   990 Ft 
Buffalo goulash soup of the Hungarian Great Plain

Hideg gyümölcskrémleves   790 Ft 
Cold fruit cream soup

Saláták  ·  Salads
Friss kevert saláta 690 Ft 
Fresh mixed salad

Amerikai káposzta saláta     690 Ft 
American cabbage salad

Cézár saláta ropogós csirkemell csíkokkal           1 590 Ft 
Caesar salad with breaded chicken breast

Főételek  ·  Main courses
Rántott hekk karikás burgonyával       1 790 Ft 
Breaded hake with fried potatoes

Vasalt csirkecomb friss kevert salátával   1 590 Ft 
Grilled chicken leg with fresh mixed salad

Fokhagymás sertéstarja karikás burgonyával 1 790 Ft 
Grilled pork with garlic and fried potatoes

Colosseum marha burger (100 g marha) 
hasábburgonyával káposztasalátával           1 590 Ft 
Colosseum Beef burger (with 100 g beef)

Colosseum kacsa burger (100 g kacsa) 
hasábburgonyával káposztasalátával           1 490 Ft 
Colosseum Duck burger with (100 g duck)

Csirkés tortilla hasábburgonyával       1 290 Ft 
Chicken tortilla with french fries

Vega tortilla hasábburgonyával       1 090 Ft 
Vegetarian tortilla with french fries

Desszertek  ·  Desserts
Görögdinnye (500 g) 590 Ft 
Watermelon (500 g)

Gyümölcssaláta 790 Ft 
Fruit salad

Vaníliás gofri választható fagylalttal       1 090 Ft 
Vanilla waffle with selectable ice cream

Mandulás panna cotta eper raguval   790 Ft 
Almond Panna cotta with strawberry jam

Áraink magyar forintban értendőek és az ÁFA-t, valamint a 15% szervizdíjat tartalmazzák. Kérjük, hogy esetleges ételallergiájukat, speciális étkezési igényüket jelezzék előre! Étlapunkat a leggyakoribb esetekre felkészülve állítottuk össze. 
Amennyiben érzékenység vagy különleges kérés merülne fel kérjük tájékoztassák a recepciót vagy az étteremben dolgozó kollégákat!

Our prices are in HUF and including VAT plus 15% service charge. Please anticipate any food allergies or special dietary needs. Our menu is prepared for the most common cases. 
If you have any sensitivities or special requests, please inform the reception team or the waiters at the restaurant.

Átrium Snack Bár
Nyitva tartás  ·  Open:  10:00 – 21:00

Cézár saláta pankó morzsában sült csirkemellel           1 990 Ft 
Caesar salad with breaded chicken breast

Colosseum Marha burger (200 g marha)           3 290 Ft 
Colosseum Beef burger (with 200 g beef)

Colosseum Kacsa burger (150 g kacsa)           2 790 Ft 
Colosseum Duck burger with (150 g duck)

Colosseum Vega burger           3 290 Ft 
Colosseum Vegetarian burger

Csirkés tortilla       1 890 Ft 
Chicken tortilla

Vega tortilla       1 490 Ft 
Vegetarian tortilla

Olivás Ciabatta Grillezett Csirkemellel       1 790 Ft 
Olive Ciabatta with grilled chicken breast

Étlapunk a Snack Bár részlegünkön is elérhető teljes tartalmával. 
Ételrendelési szándékukat 21:00 óráig legyenek szívesek leadni.

Our menu is also available in the Snack Bar section with its full content. 
You are kindly requested to order your food by 9:00 p.m. 

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


