ÉTLAP

Tradicionális gulyásleves
Traditional goulash soup
2 390 Ft
1, LM, GM

Klasszikus caesar saláta, csirke vagy rák
Classic caesar, chicken or king prawns
2 180 Ft
2, 3, 4, 6, 7, 9

Lazacos wrap, hasábburgonya
Salmon wrap, french fries
2 680 Ft
2, 4, 5, 7

Marhabuger, kéksajt, édesburgonya, aiolival
Beef burger with blue cheese, sweet potatoes and aioli
3 290 Ft
2, 7, 9, 12

Étcsokis brownie, sóskaramell fagylalt
Dark chocolate brownie, salted caramel icecream
1 380 Ft
2, 4, 7, 10, 11

Quinoa saláta, marinált spárga, zöldalma
Quinoa salad, marinated asparagus, granny smith apple
2 590 Ft
10, 11, GM, LM

A feltüntetett árakra 12% szervízdíjat számítunk fel.
Az áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Ha Ön speciális diétán van vagy allergiás, és többet szeretne tudni
az ételek összetevőiről, kérdéseivel forduljon a felszolgálóhoz.
Prices include VAT. Please note that 12% service
charge will be added to your bill.
Should you have any special diatery restrictions or food
allergies please contact our collegues.

ALLERGÉNEK / ALLERGENS
1. Zeller / Celery 2. Glutén / Gluten 3. Rák / Prawn 4. Tojás / Egg 5. Hal / Fish

6. Lupin / Lupine 7. Tej és tejtermékek-laktóz / Milk and Dairy products, lactose
8. Puhatestűek / Molluscs 9. Mustár / Mustard 10. Dió / Walnut

11. Földimogyoró / Peanuts 12. Szezámmag / Sesame Seeds 13. Szója / Soy
14. Kén-dioxid / Sulphur-Dioxide, GM/GF-Gluténmentes / Gluten Free,
LM/LF-Laktózmentes / Lactose free

Nyers vagy félig átsült húsok, szárnyasok, halak, tengeri ételek

fogyasztása növeli az élelmiszer eredetű megbetegedések kockázatát,
különösen, ha Önnek egyéb egészségügyi problémája is van.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy alkalmazkodjunk az előforduló
ételallergiákhoz, ennek ellenére nem tudjuk garantálni, hogy ennek
minden esetben meg is tudunk felelni.

Kérjük vegye figyelembe, hogy egyes ételeink nyomokban
mogyoróféléket tartalmazhatnak.
Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish,
or eggs may increase your risk of foodborne illness, especially if you have
a medical condition. Although every effort will be made
to accommodate food allergies, we’re afraid we cannot always
guarantee meeting your needs.
Please note some of our dishes may contain traces
of peanuts/nuts.

Nyitva tartás/ Open hours: 12:00-20:00

Étterem Vezető/ Food and Beverage Manager: Kassai Kálmán
Konyhafőnök/ Executive Chef: Küronya Márk
Üzemeltető/ Operator:

Alice Hotel Kft., H-1026 Pasaréti út 122-124.

