
















Kis adag ételek rendelése esetén 70%-os árat számolunk fel. Bizonyos ételekből nem áll módunkban kis adagot készíteni, 
kérjen tájékoztatást a felszolgálóktól.
Az étlapon szereplő áraink magyar forintban értendőek és tartalmazzák az ÁFAt, de nem tartalmazzák a felszolgálási díjat, 
amely értéke 8%.
Csomagolási díj: 300 Ft/doboz

By ordering small portion we charge 70% of the full price. Certain meals are not eligible to order small portion, for further infor-
mation please ask our staff.
Prices in HUF including VAT excluding 8% servicing fee.
Package cost: HUF 300/box

Bei Bestellung kleiner Portion berechnen wir 70% des Preises. Einige Gerichte kann man nicht kleinen Portion bestellen, fragen 
Sie weitere Informationen unser Kellner.
Preise in HUF inkl. MwSt. Der Rechnungsendbetrag enthält das Trinkgeld von 8% für Servieren.
Verpackungskosten: 300 HUF/Box





6.     Szójabab és a belőle készült termékek, kivéve:
a) teljes mértékben nomított szójababolaj és zsír (*);
b) szójababból származó természetes vegyes tokoferolok (E306), természetes D-alfa tokoferol, természetes 
D-alfa tokoferol-acetát, természetes D-alfa tokoferol-szukcinát;
c) szójabab olajából nyert toszterolok és toszterol-észterek;
d) szójabab olajából nyert szterolokból előállított tosztanol-észter.

SSoybeans and products thereof, except:
(a) fully rened soybean oil and fat (*);
(b) natural mixed tocopherols (E306), natural D-alpha tocopherol, natural D-alpha tocopherol acetate, and 
natural D-alpha tocopherol succinate from soybean sources;
(c) vegetable oils derived phytosterols and phytosterol esters from soybean sources;
(d) plant stanol ester produced from vegetable oil sterols from soybean sources;

Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse, außer
a) a) vollständig raffiniertes Sojabohnenöl und -fett (*);
b) natürliche gemischte Tocopherole (E306), natürliches D-alpha-Tocopherol, natürliches D-alpha-Tocopher-
olacetat, natürliches D-alpha-Tocopherolsukzinat aus Sojabohnenquellen;
c) aus panzlichen Ölen gewonnene Phytosterine und Phytosterinester aus Sojabohnenquellen;
d) aus Panzenölsterinen gewonnene Phytostanolester aus Sojabohnenquellen;
 
7.     Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt), kivéve:
a) alkoholpárlatok – így például mezőgazdasági eredetű etil-alkohol – készítéséhez használt tejsavó;
b) laktit.

Milk and products thereof (including lactose), except:
(a) whey used for making alcoholic distillates including ethyl alcohol of agricultural origin;
(b) lactitol;

Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose), außer
a)a) Molke zur Herstellung von alkoholischen Destillaten einschließlich Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursp-
rungs;
b) Lactit;
 
8.     Diófélék,
azaz mandula (Amygdalus communis L.), mogyoró (Corylus avellana), dió (Juglans regia), kesudió (Anacardi-
um occidentale), pekándió (Carya illinoinensis [Wangenh.] K. Koch), brazil dió (Bertholletia excelsa), pisztácia 
(Pistacia vera), makadámia vagy queenslandi dió (Macadamia ternifolia) és a belőlük készült termékek, kivéve 
az alkoholpárlatok – így például mezőgazdasági eredetű etil-alkohol – készítéséhez használt csonthéjasok. 

Nuts, namely: almonds (Amygdalus communis L.), hazelnuts (Corylus avellana), walnuts (Juglans regia), cas-
hews (Anacardium occidentale), pecan nuts (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), Brazil nuts (Bertholletia 
excelsa), pistachio nuts (Pistacia vera), macadamia or Queensland nuts (Macadamia ternifolia), and products 
thereof, except for nuts used for making alcoholic distillates including ethyl alcohol of agricultural origin;

Schalenfrüchte, namentlich Mandeln (Amygdalus communis L.), Haselnüsse (Corylus avellana), Walnüsse 
(Juglans regia), Kaschunüsse (Anacardium occidentale), Pecannüsse (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), 
Paranüsse (Bertholletia excelsa), Pistazien (Pistacia vera), Macadamia- oder Queenslandnüsse (Macadamia 
ternifolia) sowie daraus gewonnene Erzeugnisse, außer Nüssen zur Herstellung von alkoholischen Destillaten 
einschließlich Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs;
 
9.     Zeller és a belőle készült termékek.
CCelery and products thereof;
Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse;
 
10. Mustár és a belőle készült termékek.
Mustard and products thereof;
Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse;
 



11. Szezámmag és a belőle készült termékek.
Sesame seeds and products thereof;
Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse;
 
12. Kén-dioxid
ésés az SO 2 -ben kifejezett szultok 10 mg/kg, illetve 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mennyiség-
ben; a számítást a fogyasztásra kész termékekre vagy a gyártó utasítása alapján elkészített termékekre vonat-
kozóan kell elvégezni. 

Sulphur dioxide and sulphites at concentrations of more than 10 mg/kg or 10 mg/litre in terms of the total SO 
2 which are to be calculated for products as proposed ready for consumption or as reconstituted according 
to the instructions of the manufacturers;

Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l als insgesamt vorhan-
denes SO 2 , die für verzehrfertige oder gemäß den Anweisungen des Herstellers in den ursprünglichen Zus-
tand zurückgeführte Erzeugnisse zu berechnen sind;
 
13. Csillagfürt és a belőle készült termékek.
Lupin and products thereof;
Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse;
 
14. Puhatestűek és a belőlük készült termékek.
Molluscs and products thereof.
Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse.

 
(*) És a belőlük készült termékek, amennyiben a rajtuk elvégzett eljárás során nem növekszik az előállítás 
alapjául szolgáló termék EFSA által megállapított allergizáló hatás szintje.

(*)(*) And the products thereof, in so far as the process that they have undergone is not likely to increase the 
level of allergenicity assessed by the Authority for the relevant product from which they originated.

(*) und daraus gewonnene Erzeugnisse, soweit das Verfahren, das sie durchlaufen haben, die Allergenität, die 
von der EFSA für das entsprechende Erzeugnis ermittelt wurde, aus dem sie gewonnen wurden, wahrschein-
lich nicht erhöht.







2 cl            4 cl



2 cl           4 cl



Az itallapon szereplő áraink magyar forintban értendőek és tartalmazzák az 
ÁFAt, de nem tartalmazzák a felszolgálási díjat, amely értéke 8%.
Prices in HUF including VAT excluding 8% servicing fee.
Preise in HUF inkl. MwSt. Der Rechnungsendbetrag enthält das Trinkgeld von 
8% für Servieren.


