
Breakfast buffet 5000 Ft / pax

REGGELI 
BREAKFAST
7:00 - 10:30

Pékáru / Bakery

Házi kenyér válogatás  /  Homemade bread selection
(igény szerint gluténmentes – Gluten-free option is available)

Édes péksütemények  /  Sweet pastry

Felvágottak / Cold cuts
Sonka és szalámi válogatás  /  Ham and salami selection

Füstölt lazac  /  Smoked salmon

Tejtermékek / Products
Vaj (igény szerint laktózmentes)  /  Butter (lactose free option is available)

Házi joghurt  /  Homemade yoghurt

Sajt válogatás  /  Cheese selection

Házi krémek / Homemade creams
Avokádó krém  /  Avocado cream

Sajtkrém  /  Cheese cream

Körözött  /  Cottage Cheese spread

Házi lekvárok / Homemade jams
Eper  /  Strawberry

Szilva  /  Plum

Sárgabarack  /  Apricot 

Egészségtudatos / Healthy
Friss zöldségek  /  Fresh vegetables

Friss gyümölcsök  /  Fresh fruits

Gabonapehely, granita  /  Corn flakes, granita



Ha Ön speciális diétán van vagy allergiás és többet 
szeretne tudni az ételek összetevőiről, kérdéseivel 
forduljon a felszolgálóhoz!

Should you have any special dietary restrictions 
or food allergies, please contact our collegues! 

Vendéglátás Vezető: Koór Kitti, Konyhafőnök: Varjú Imre,  
Üzemeltető: Témadesign Kft., H-1026 Bp., Pasaréti út 122-124.

Nyitva tartás – Opening hours: 7:00 – 10:30  
 
A feltüntetett árakra 13,5% szervízdíjat számítunk fel. 
Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák. Please note that 13,5% 
service charge will be added to your bill. Prices include VAT.

Tojás ételek  /  Egg dishes 

Rántotta / Omlett - Scrambled eggs  /  Omelette
sonkával, kolbásszal, szalonnával, zöldségekkel, hagymával, sajttal  /

with ham, sausage, bacon, vegetables, onion, cheese

Tükörtojás  /  Sunny-side up

Főtt tojás  /  Boiled eggs

Bundás kenyér  /  Savory French toast

Magyaros reggeli  /  Hungarian breakfast
Lecsó  /  Hungarian ratatouille

Grill mini kolbász  /  Grilled mini sausage

Hurka, kolbász  /  Black pudding, sausage 

Édességek  /  Sweets
Amerikai palacsinta  /  American pancake

Reggeli italok  /  Breakfast drinks

Ásványvíz  /  Mineral water

Gyümölcslevek  /  Juices

     Narancslé  /  Orange juice

     Almalé  /  Apple juice

     Grapefruitlé  /  Grapefruit juice

Tokaji pezsgő  /  Local sparkling wine

Kávé, tea  /  Coffee, tea

     Espresso 

     Americano 

     Cappuccino 

     Latte

Dammann tea válogatás  /  Dammann tea selection


