
ÉTLAP                          
MENU CARD

A’la carte kínálatunk bisztró stílusban
 A’la carte menu in bistro style



Előételek / Appetizers 
Tatár beefsteak pirított gyökérkenyérrel, zöldségekkel (1,7) 4.500,-Ft
Tartar beefsteak, toasted bread and vegetables

Bruschetta mozzarella sajttal, olívabogyóval (1,7) 2.600,-Ft
Bruschetta with mozzarella and olive

Levesek / Soups
Erőleves tésztával, julienne zöldségekkel (1,3,9) 1.500,-Ft
Consomme with pasta and Julienne vegetables

Bükki gombaleves házi reszelt tésztával (1,3) 1.400,-Ft
Mushroom soup in Bükk style with home-made noodles

Eperkrémleves sóskaramellás mandula ropogóssal (7) 1.500,-Ft
Strawberry creamy soup with salty caramell-crispy almond 

Főételek / Main dishes 
Érlelt bélszín steak grillezett koktélparadicsommal, batáta hasábokkal és Madeira mártással 6.900,-Ft
Matured sirloin steak with cherry tomatoes, sweet potato fries and Madeira sauce

Aurora Hamburger coleslaw salátával és hasábburgonyával (1,3,7,10) 4.900,-Ft
Aurora Hamburger with coleslaw and french fries

Pulled pork BBQ pitában zöldségekkel, hasábburgonyával (1,9) 4.900,-Ft
Pulled pork BBQ in pita with vegetables and french fries

Supreme jércemell grillezve kuszkusz tabulével, grillezett cukkinivel, (1) 3.900,-Ft
vörösboros fűszeres papikamártással
Grilled supreme chicken with couscous and grilled zucchini in spicy sauce with red wine and paprika

Pankómorzsás csirkemell rántva, petrezselymes pirított burgonyával, uborkasalátával (1) 3.900,-Ft
Fried chicken with crumbs with roasted potatoes and cucumber salad    

Lazacfilé grillezve zöldfűszeres risottoval, rukkolával, citrom chutny-val  4.900,-Ft
Grilled salmon fillet with risotto, ruccola and lemon chutny

Sült pisztráng grillezett zöldségekkel, fokhagymás aioli  4.400,-Ft
Grilled trout with vegetables and garlic aglio-olio sauce

Vendéglátó egységünkben 10% szervizdíjat számítunk fel, amelyet áraink már tartalmaznak.
We charge an 10% service charge in our restaurant, which is already included in our prices.



Vegán fogások/ Vegan dishes
Vegán bécsi szelet párolt jázminrizzsel, friss kevert salátával (1,6) 4.400,-Ft
Vegan Viennese Schnitzel with steamed jasmine rice and fresh salad

Gombás szójatejes gnocchi (1,6) 4.400,-Ft
Gnocchi with mushroom and soy milk

Gyermek menü / Children menu
Húsleves tésztával (1,3,9) 900,-Ft
Clear soup with pasta

Rántott csirkemell hasábburgonyával (1,3) 1.900,-Ft
Fried chicken breast with french fries

Milánói makaróni (1,7,9) 2.200,-Ft
Milanese macaroni

Desszertek / Desserts

Rákóczi túrós pohár (1,7) 1.400,-Ft
Rákóczi’s cake with cottage cheese

Somlói galuska (1,7) 1.600,-Ft
Somloi Trifle

Palacsinta többféle ízben (kakaós, ízes, mogyorókrémes) (1,7) 1.400,-Ft
Pancakes variations (with cocoa, joicy, peanut butter flavors) 

Allergének listája / list of allergens
1.   glutén / cereals containing gluten
2.   rákfélék / crustaceans
3.   tojás / eggs
4.   halak / fish
5.   földimogyoró / peanuts
6.   szójabab / soya
7.   tej és tejtermékek / milk

8.     diófélék / nuts
9.     zeller / celery
10.   mustár / mustard
11.   szezámmag / sesame seeds
12.   kén-dioxid / sulphur dioxide
13.   csillagfürt / lupin
14.   puhatestűek / molluscs (shellfish)

Az elkészített ételek a technológiai eljárásokat követően, nyomokban tartalmazhatnak 
allergéneket.

Prepared foods may contain traces of allergens after technological proceessing.

Vendéglátó egységünkben 10% szervizdíjat számítunk fel, amelyet áraink már tartalmaznak.
We charge an 10% service charge in our restaurant, which is already included in our prices.




