Saláta
Salad

Levesek
Soups

Snack ételek
Snacks

Cézár saláta l római saláta,
fokhagymás kenyérkockák, parmezán forgács,
cézár öntet
Caesar salad l romaine lettuce, garlic croutons,
parmesan shavings, caesar dressing
Cézár saláta, pirított csirkemell
Caesar salad with chicken breast
Cézár saláta, füstölt lazac szeletekkel
Caesar salad, smoked salmon
Cézár saláta, királyrákkal
Caesar salad, king prawns

1600 huf

Penne arrabiata l
csípős zöldséges paradicsomragu, olívabogyó,
parmezán sajt
Penne arrabiata
spicy vegetable-tomato ragout, olives,
parmesan

2100 huf

Norvég lazac, rukkola pesto-s burgonyapüré,
fenyőmagos zöldborsó duó, chardonnay mártás
Norwegian salmon roasted, mashed potatoes
with ruccola pesto, green peas duo with pine
nuts, chardonnay sauce

4200 huf

2100 huf
2700 huf
2700 huf

Gulyásleves,kenyér
Beef goulash soup, bread

1450 huf

Gombaerőleves, gombás tortellini,
zöldség spaghetti
Mushroom consomme, mushroom tortellini,
vegetable spaghetti

1200 huf

Club szendvics l
pirított toast kenyér, csirkemell szeletek, bacon,
saláta, paradicsom, főtt tojás, majonéz,
hasábburgonya
Club sandwich l
toast, chicken breast, bacon, tomato, lettuce,
boiled egg, mayonaisse, french fries

2650 huf

Quesadilla, csirkemell, cheddar sajt, édes chili
szósz, fűszeres tejföl
Quasedilla, chicken breast, cheddar, sweet
chili sauce, herbed sour cream

2300 huf

art burger l
marhahúspogácsa, olvasztott cheddar, dijoni
mustár, bacon, coleslaw saláta, hasábburgonya
art burger l
beef patty, melted cheddar, dijon mustard,
bacon, coleslaw salad, french fries

2900 huf

Amennyiben valamilyen ételallergiában vagy étel érzékenységben szenved és a
használt alapanyagokról bővebben szeretne informálódni, kérjük jelezze ezt
a rendeléskor munkatársunknak.

Főételek
Main dishes

Tanyasi csirkemell, szárított sonka, aszalt
paradicsom, zöldséges, franciavajas bulgur
Chicken breast, smoked ham, sundried
tomatoes, vegetable bulgur with french butter
Sertésszűz bécsi bundában, Chef burgonya,
csemege uborka
’Viennese schnitzel’ from pork fillet,
Chef potatoes, pickled cucumber
Új-Zélandi steak,
Chef burgonya, zöldborsmártás
New-Zealand steak,
Chef potatoes, peppercorn sauce
Desszert
Sweets

2900 huf

2900 huf

6900 huf

Desszertkínálatunkról kérdezze kollégánkat az
alábbi telefonszámon: 4
Please dial 4 to get the dessert selection.
Az art bistrobar teljes kínálata rendelhető a
szobaszervizen keresztül is.
All dishes from art’bistrobar is also available in
the room
Szoba szervíz felár - rendelésenként l
Tray charge per order

If you suffer from any allergens or food intolerances and wish to find out more about
the ingredients we use, please inform a member of staff when placing your order.

790 huf

