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Előételek / Appetizers / Vorspeisenn
Tatárbeefsteak vajjal, friss zöldségekkel, pirítóssal
Beef Tatar with butter, fresh vegetables and toast
Beef Tatar mit Butter, frischem Gemüse und Toast
4690,- HUF
ALLERGÉNEK: 3, 5, 6 (lásd 23. oldal)

Paradicsomos házi bruschetta feketeerdő sonkával rukkolával,
mozzarella sajtgolyókkal
Bruschetta with tomatoes, black forest ham, ruccola, and mozzarella cheese
Bruschetta mit Tomaten, Schwarzwälder Schinken, Ruccola und Mozzarella
(1 adag / 1 Portion / 1 Portio = 3 db / 3 Pieces / 3 Stück)
2690,- HUF
ALLERGÉNEK: 1, 3, 6, 13 (lásd 23. oldal)

Konyakos kacsamájpástétom lilahagyma lekvárral,
friss zöldségekkel és házi bagettel
Duck liver pate with cognac, purple red onion jam, vegetables and
homemade baguette
Entenleberpastete mit Cognac, Lila Zwiebel Marmelade, Gemüse und
hausgemachtem Baguette
3690,- HUF
ALLERGÉNEK: 3, 6, 13 (lásd 23. oldal)

Áraink forintban értendők és az áfa-t tartalmazzák! Szervízdíjat nem tartalmaz. / Prices on the menu contain VAT (value added tax)
but no service charge. / Unsere Preise beinhalten MwSt aber Servicepreis nicht.
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Levesek / Soups / Suppen
Tanyasi tyúkhúsleves kerti zöldségekkel, tésztával
Free-range chicken soup with garden vegetables and pasta
Freiland Hähnchen Suppe mit Gartengemüse und Nudeln
(csésze ár/ cup price/ Tassen Preis 1090,- HUF)
1690,-HUF
ALLERGÉNEK: 1, 3, 13 (lásd 23. oldal)

Tárkonyos legényfogóleves tejföllel, citrommal
Tarragon hot pot with mushrooms, pork and chicken, served with sour cream and lemon
„Bräutigamfänger-Suppe” mit Estragon und Pilzen, Schweine- und Hühnerfleisch,
serviert mit saurer Sahne und Zitrone
(csésze ár/ cup price/ Tassen Preis 1290,- HUF)
1790,-HUF
ALLERGÉNEK: 1, 3, 6 (lásd 23. oldal)

Alföldi gulyásleves csipetkével bográcsban
Goulash Soup with dumplings, served in a traditional hungarian bowl
Gulaschsuppe mit Spätzle im Kessel serviert
(csésze ár/ cup price/ Tassen Preis 1490,- HUF)
1990,- HUF
ALLERGÉNEK: 1, 3, 13 (lásd 23. oldal)

Vargánya-krémleves kacsamájas pralinéval
Mushroom cream soup with duck liver praline
Steinpilzcremsuppe mit Entenleber-Praline
1590,- HUF
ALLERGÉNEK: 1, 3, 6, 13 (lásd 23. oldal)

Eperkrémleves citrom sorbettel
Strawberry cream soup with lemon sorbet / Erdbeer-Sahne Suppe mit Zitronensorbet
1490,- HUF
ALLERGÉNEK: 3, 6 (lásd 23. oldal)

Áraink forintban értendők és az áfa-t tartalmazzák! Szervízdíjat nem tartalmaz. / Prices on the menu contain VAT (value added tax)
but no service charge. / Unsere Preise beinhalten MwSt aber Servicepreis nicht.
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Vizek világa / World of Waters /
Die Welt der Gewässer
Ropogós bundában sült harcsafilé mézes chilis szezámmaggal locsolva,
céklás kerti salátával, jázminrizzsel
Catfish filet in crunchy honey-chilli-sesame coating, served with mixed
red beet salad and jasmine rice
Welsfilet in knusprigem Honig-Chilli-Sesam- Mantel, serviert mit gemischtem
rote Rüben-Salat und Jasminreis
4690,- HUF
ALLERGÉNEK: 3, 8, 13 (lásd 23. oldal)

Roston sült fogasfilé bazsalikomos-kapribogyós gremolátával,
parmezános burgonyapürével
Grilled pike-perch fillet with a basil-caper-pesto and mashed potatoes with parmesan
Gegrilltes Zanderfilet mit Basilikum-Kapern-Pesto und Parmesan-Kartoffelpüree
4890,- HUF
ALLERGÉNEK: 3, 4, 6 (lásd 23. oldal)

Lazacfilé medvehagymás morzsa kéreggel sütve vajban párolt pagoda karfiollal,
mogyoró burgonyával, Hollandi mártással
Fried salmon fillet in a wild garlic crust, served with romanesco cauliflower,
potato balls and Sauce Hollandaise
Lachsfilet mit Bärlauch-Kruste, serviert mit Pagoda-Karfiol,
Kartoffelbällchen und Sauce Hollandaise
5290,- HUF
ALLERGÉNEK: 3, 4, 6, 13 (lásd 23. oldal)

Vargányás harcsapaprikás galuskával
Catfish goulash with forest mushrooms, served with dumplings
Welsgulasch mit Waldpilzen und Nockerln
4590,- HUF
ALLERGÉNEK: 3, 4, 6, 13 (lásd 23. oldal)

Áraink forintban értendők és az áfa-t tartalmazzák! Szervízdíjat nem tartalmaz. / Prices on the menu contain VAT (value added tax)
but no service charge. / Unsere Preise beinhalten MwSt aber Servicepreis nicht.
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Szárnyas ételek / Poultry Dishes /
Geflügel
Mezei kevert saláta grillezett csirkemellel, pirított szezámmaggal,
parmezán forgáccsal
Mixed green salad with grilled chicken breast, sesame seeds and
parmesan cheese
Gemischter grüner Salat mit gegrillter Hühnerbrust, Sesamkernen und
Parmesan
3990,- HUF
ALLERGÉNEK: 5, 6, 8 (lásd 23. oldal)

Csirkemell steak édesburgonya hasábbal,
balzsamkrémes puszta salátával
Grilled chicken breast, served with sweet potatoe fries and
mixed green salad
Gegrilltes Hühnerbrust-Steak mit Süsskartoffel-Pommes und
gemischtem grünem Salat
4290,- HUF
ALLERGÉNEK: 3 (lásd 23. oldal)

Kacsamájjal és cheddarsajttal töltött csirkemell rántva burgonyapürével,
őszibarackbefőttel
Fried chicken breast stuffed with duck liver and cheddar cheese,
served with mashed potatoes and peach halves
Hühnerbrust paniert, gefüllt mit Entenleber und Cheddar Käse,
serviert mit Kartoffelpüree und Pfirsich-Kompott
4490,- HUF
ALLERGÉNEK: 3, 6, 13 (lásd 23. oldal)

Áraink forintban értendők és az áfa-t tartalmazzák! Szervízdíjat nem tartalmaz. / Prices on the menu contain VAT (value added tax)
but no service charge. / Unsere Preise beinhalten MwSt aber Servicepreis nicht.
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Aszalt gyümölcsökkel és camemberttel töltött csirkemell baconbe göngyölve
szilvás krokettel, barnamártással
Chicken breast wrapped in bacon, filled with dried fruits and camembert,
served with croquettes and brown sauce
Panierte Hühnerbrust im Speckmantel, mit Dörrobst und Camembert gefüllt,
serviert mit Kroketten und brauner Sauce
4590,- HUF
ALLERGÉNEK: 1, 3, 6, 11, 12 (lásd 23. oldal)

Konfitált libacomb hagymás gánicával, párolt lilakáposztával
Goose leg with onion-potatoes and steamed red cabbage
Gänsekeule mit Zwiebel-Kartoffeln und gedünstetem lila Kraut
5690,- HUF
ALLERGÉNEK: 3, 6 (lásd 23. oldal)

Áraink forintban értendők és az áfa-t tartalmazzák! Szervízdíjat nem tartalmaz. / Prices on the menu contain VAT (value added tax)
but no service charge. / Unsere Preise beinhalten MwSt aber Servicepreis nicht.
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Sertés ételek / Pork Dishes /
Speisen von Schwein
Cigánypecsenye U hasábburgonyával,
vegyes vágott savanyúsággal
Pork cutlet Gypsy style with special french fries and
mixed pickled vegetables
Zigeuner-Schopfbraten mit speziellen Pommes Frittes und
eingelegtem Gemüse
4190,- HUF
ALLERGÉNEK: 11 (lásd 23. oldal)

Bécsi szelet (sertésszűzből) tallérburgonyával
Wienerschnitzel (pork) with special french fries
Wienerschnitzel (vom Schwein) mit Taler-Pommes
4490,- HUF
ALLERGÉNEK: 3, 13 (lásd 23. oldal)

Sertésnek nyakahúsa baconos pepperónis raguval és
steakburgonyával csőben sütve
Roasted pork neck with bacon and pepperoni ragout,
served with steak potatoes
Gebratener Schweinenacken mit Speck und Pepperoni Ragout,
serviert mit Steak Kartoffeln
4390,- HUF
ALLERGÉNEK: 3, 6, 11 (lásd 23. oldal)

Áraink forintban értendők és az áfa-t tartalmazzák! Szervízdíjat nem tartalmaz. / Prices on the menu contain VAT (value added tax)
but no service charge. / Unsere Preise beinhalten MwSt aber Servicepreis nicht.
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Borskéregben sült sertésszűz zöldborsókrémbe ültetett zöldségvariáció,
sajtos burgonya gratinnal
Sous vide pork filet with pea puree, steamed vegetables and
cheese-potato au gratin
Sous vide Schweinsfilet mit Erbsencreme-Püree, gedünstetem Gemüse und
Käse-Kartoffel Gratin
4690,- HUF
ALLERGÉNEK: 3, 6, 13 (lásd 23. oldal)

Füstölt csülök aranyló bundában sütve kemencés parázsburgonyával,
házi sült-savanyított zöldségekkel
Breaded knuckle of pork with baby potatoes and homemade
roasted vegetables
Panierte geräucherte Schweinshaxe mit Babykartoffeln und
hausgemachtem gebratenem Gemüse
4490,- HUF
ALLERGÉNEK: 3, 11, 13 (lásd 23. oldal)

Áraink forintban értendők és az áfa-t tartalmazzák! Szervízdíjat nem tartalmaz. / Prices on the menu contain VAT (value added tax)
but no service charge. / Unsere Preise beinhalten MwSt aber Servicepreis nicht.
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Marha ételek / Beef Dishes /
Speisen von Rind
Borjúpörkölt tojásos galuskával
Veal stew with egg dumplings
Kalbsgulasch mit Eiernockerln
4290,- HUF
ALLERGÉNEK: 3, 13 (lásd 23. oldal)

Vörösborban pácolt marhapofa, spenótos-zöldségkrémes
pappardelle tésztával
Beef cheeks marinated in red wine, served with spinach-vegetable pasta
Rinderwangen in Rotwein mariniert, serviert
mit Spinat-Gemüsecreme-Pappardelle
4990,- HUF
ALLERGÉNEK: 1, 3, 5, 6, 11, 12, 13 (lásd 23. oldal)

BBQ marhaoldalas friss salátával, petrezselymes parázsburgonyával
BBQ beef with fresh salad and parsley baby potatoes
BBQ Rindfleisch mit frischem Salat und Petersilien Kartoffeln
4590,- HUF
ALLERGÉNEK: 12 (lásd 23. oldal)

Roston sült bélszínjava sajtos burgonya gratinnal, grillezett
bébizöldségekkel és spanyolmártással
Beef tenderloin, roasted, with cheese potatoe au gratin, served with
baby vegetables and spanish sauce
Rinderfilet vom Rost mit Käse-Kartoffeln au gratin, serviert mit
gegrilltem Babygemüse und spanischer Sauce
8590,- HUF
ALLERGÉNEK: 1, 3, 5, 6, 11, 12 (lásd 23. oldal)

Áraink forintban értendők és az áfa-t tartalmazzák! Szervízdíjat nem tartalmaz. / Prices on the menu contain VAT (value added tax)
but no service charge. / Unsere Preise beinhalten MwSt aber Servicepreis nicht.
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Vegetáriánus ételek /
Vegetarian Dishes / Vegetarisches
Sajtos arancini zöldséges mártogatóval
Cheese Arancini with vegetable dip
Käse-Arancini mit Gemüsedip
2890,- HUF
ALLERGÉNEK: 3, 5, 6, 13 (lásd 23. oldal)

Rántott camembert céklás ruccolás narancsos vitaminsalátával,
málnaecet redukcióval
Fried camembert served with an orange beetroot ruccola mixed salad
in a raspberry vinegar sauce
Gebackener Camembert mit Vitaminsalat aus Himbeeren,
roten Rüben und Ruccola
3990,- HUF
ALLERGÉNEK: 3, 6, 13 (lásd 23. oldal)

Vegán csevapcsicsa ajvárral, friss kevert salátával
Vegan cevapcici with fresh mixed salad and ajvar
Vegane Cevapcici mit frischem gemischtem Salat und Ajvar
3990,- HUF
ALLERGÉNEK: 3 (lásd 23. oldal)

Áraink forintban értendők és az áfa-t tartalmazzák! Szervízdíjat nem tartalmaz. / Prices on the menu contain VAT (value added tax)
but no service charge. / Unsere Preise beinhalten MwSt aber Servicepreis nicht.
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Gyermekmenü /
Children´s Menu / Kinder Menüs
Bolognai / Carbonara spagetti
Spaghetti Bolognese / Carbonara
Spaghetti Bolognese / Carbonara
1890,- HUF
ALLERGÉNEK: 3, 6, 13 (lásd 23. oldal)

Rántott csirkefalatok sültburgonyával, ketchuppal
Chicken nuggets with french fries and ketchup
Hühner-Nuggets mit Pommes und Ketchup
2190,- HUF
ALLERGÉNEK: 3, 11, 13 (lásd 23. oldal)

Mogyorókrémes palacsinta
Crépes filled with hazelnut creme
Palatschinken mit Haselnusscreme
400,- HUF/ db/ piece / Stück
ALLERGÉNEK: 3, 7, 9, 13 (lásd 23. oldal)

Áraink forintban értendők és az áfa-t tartalmazzák! Szervízdíjat nem tartalmaz. / Prices on the menu contain VAT (value added tax)
but no service charge. / Unsere Preise beinhalten MwSt aber Servicepreis nicht.
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Desszertek / Desserts / Dessert
Somlói galuska a ház receptje alapján
Somlói Dumplings / Schomlauer Nockerln nach Art des Hauses
1690,- HUF
ALLERGÉNEK: 3, 6, 7, 13 (lásd 23. oldal)

Brownie vaníliafagylalttal
Brownie with vanilla ice cream / Brownie mit Vanille-Eis
1390,-HUF
ALLERGÉNEK: 3, 6, 13 (lásd 23. oldal)

Málna mousse szelet mandula ropogóssal
Raspberry mousse on crispy almond biscuit
Himbeer-Mousse auf knusprigem Mandel-Biskuit
1090,- HUF
ALLERGÉNEK: 3, 6, 7 (lásd 23. oldal)

Madártej sós karamellás öntettel
Vanilla cream cake with caramel sauce
Vogelmilch mit Karamellsauce
1390 ,- HUF
ALLERGÉNEK: 3, 6, 13 (lásd 23. oldal)

Rákóczi túrós palacsinta mini mézes habcsókkal
Cottage cheese crépes á la „Rákóczi” with homemade apricot
marmelade and honey meringue
Topfen Palatschinken á la „Rákóczi” mit hausgemachter Marillenmarmelade
und Honig-Schaumgebäck
1490,- HUF
ALLERGÉNEK: 3, 6, 13 (lásd 23. oldal)

Áraink forintban értendők és az áfa-t tartalmazzák! Szervízdíjat nem tartalmaz. / Prices on the menu contain VAT (value added tax)
but no service charge. / Unsere Preise beinhalten MwSt aber Servicepreis nicht.
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Saláták /
Salads / Salate
Friss vegyessaláta
Fresh Mixed Salad / Frischer gemischter Salat
850,- HUF
ALLERGÉNEK: 11 (lásd 23. oldal)

Tejfölös uborkasaláta
Cucumber salad with sour cream / Gurkensalat mit Sauerrahm
1050,- HUF
ALLERGÉNEK: 6 (lásd 23. oldal)

Paradicsomsaláta
Tomato salad / Tomaten Salat
900,- HUF
Káposztasaláta
Cabbage salad / Kraut-Salat
850,- HUF
Csemegeuborka
Pickled cucumbers / Essiggurken
750,- HUF
ALLERGÉNEK: 11 (lásd 23. oldal)

Vegyes vágott / csalamádé
Pickled vegetable medley / Gemischtes Saures
750,- HUF
ALLERGÉNEK: 11 (lásd 23. oldal)

Áraink forintban értendők és az áfa-t tartalmazzák! Szervízdíjat nem tartalmaz. / Prices on the menu contain VAT (value added tax)
but no service charge. / Unsere Preise beinhalten MwSt aber Servicepreis nicht.
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Alkoholmentes italok /
Soft drinks / Alkoholfreie Getränke
Coca Cola
Coca Cola Zero
Coca Cola citromos / Lemons / Zitrone
Fanta Narancs (Orange)
Fanta Bodza (Elderberry, Holunderbeere)
Sprite Zero
Kinley (Gyömbér, Tonic / Ginger, Tonic)
Kinley (ízesített)
Burn energiaital / Energy drink
Klasszikus szódavíz (Soda)

0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,1 l

570,570,570,570,570,570,570,570,810,80,-

Gyümölcslevek, Nektárok, Gyümölcsitalok /
Juices / Säfte
Cappy (eper 19%, narancs 100%, őszibarack 46%,
alma 20%, ananász 100%, körte 33%, multivitamin 50%)
Cappy (strawberry 19%, orange 100%, peach 46%,
apple 20%, pineapple 100%, pear 33%, multivitamin 50%)
Cappy (Erdbeere 19%, Orange 100%, Pfirsich 46%,
Apfel 20%, Ananas 100%, Birne 33%, Multivitamin 50%)

0,25 l

650,-

SIÓ rostos és szűrt gyümölcsitalok (őszibarack 25%,
alma 25%, narancs 25%) / SIÓ Juice/ Säfte (peach 25%,
apple 25%, orange 25%) / SIÓ Juice/ Säfte (Pfirsich 25%,
Apfel 25%, Orange 25%)

1 dl

300,-

Áraink forintban értendők és az áfa-t tartalmazzák! Szervízdíjat nem tartalmaz. / Prices on the menu contain VAT (value added tax)
but no service charge. / Unsere Preise beinhalten MwSt aber Servicepreis nicht.
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Jegesteák / Iced tea / Eistee
Fuzetea barack (peach / Pfirsich)
Fuzetea citrom (lemon / Zitrone)

0,25 l
0,25 l

570,570,-

Ásványvizek /
Mineral water / Mineralwasser
Szentkirályi (szénsavas / mentes/ mit Kohlensäure / still)
NaturAqua (szénsavas / mentes / mit Kohlensäure / still)
NaturAqua (szénsavas / mentes / mit Kohlensäure / still)
Römerquelle

0,33 l
0,33 l
0,75 l
0,33 l

570,570,1090,800,-

Limonádék / Lemonade / Limonaden
Házi limonádé (erdei gyümölcsökkel) /
Homemade lemonade / Hausgemachte Limonade
Ízesített limonádé (eper, tropical, maracuja, kiwi, mango,
áfonya) / Cocktail lemonade (strawberry, tropical,
maracuja, kiwi, mango, blueberry) / Cocktail Limonade
(Erdbeere, Tropical, Maracuja, Kiwi, Mango, Heidelbeere)

0,3 l
0,5 l

890,1090,-

0,3 l
0,5 l

990,1290,-

Kávék / Coffee / Kaffee (Brando / Caffé Perté)

Espresso		550,Hosszú kávé / Long coffee / Verlängerter		
550,Hosszú kávé tejjel / Long coffee with milk / Verlängerter mit Milch		
670,670,Cappuccino		

Áraink forintban értendők és az áfa-t tartalmazzák! Szervízdíjat nem tartalmaz. / Prices on the menu contain VAT (value added tax)
but no service charge. / Unsere Preise beinhalten MwSt aber Servicepreis nicht.

16
KaposHotel_Etterem_Etlap_2022_07.indd 16

2022. 07. 11. 14:40:47

Csapolt sör / Draught Beer /
Bier vom Fass
%vol
4,5%
4,5%
4,2%
4,2%
4,2%
4,2%

Soproni
Soproni
Krusovice
Krusovice
Gösser
Gösser

0,3 l
0,5 l
0,3 l
0,5 l
0,3 l
0,5 l

700,990,700,990,800,1090,-

Palackos sörök / Bottled beer /
Flaschenbier
Edelweiss
Heineken
Heineken alkoholmentes /
alcohol free / alkoholfrei
Gösser citrom
Gösser citrom alkoholmentes /
alcohol free / alkoholfrei
Staropramen
(barna sör / dark beer / Schwarzbier)
Staropramen
(világos sör / lager beer / Lagerbier)
Soproni 1895
(világos sör / lager beer / Lagerbier)
Soproni Óvatos Duhaj IPA
(világos sör / lager beer / Lagerbier)

%vol
5,3%
5,0%

0,5 l
0,33 l

1300,850,-

0,0%
2,0%

0,33 l
0,33 l

850,850,-

0,0%

0,33 l

850,-

4,0%

0,5 l

950,-

5,0%

0,5 l

950,-

5,3%

0,5 l

950,-

4,8%

0,5l

950,-

Áraink forintban értendők és az áfa-t tartalmazzák! Szervízdíjat nem tartalmaz. / Prices on the menu contain VAT (value added tax)
but no service charge. / Unsere Preise beinhalten MwSt aber Servicepreis nicht.
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Szeszek / Spirits / Schnäpse
%vol		
40,0%
40,0%
40,0%

Finlandia vodka
Grey Groose
Remy Martin

2 cl
520,870,1200,-

Keserűk és párlatok /
Liqueur und Spirits /
Liköre und Spirituosen
%vol
40,0% 		650,45,0% 		1350,40,0% 		800,40,0% 		650,37,5% 		600,60,0% 		600,40,0% 		600,37,5% 		600,40,0% 		750,38,0% 		700,35,0% 		550,40,0% 		550,35,0% 		550,17,0% 		600,11,0%		1550,-

Jack Daniels
Jack Daniels Single Barrel
Chivas Regal
Jameson ír whisky
Bacardi Rum
Portorico Rum
Sambuca
Gordons’ dry gin
Bulldog
Sierra Tequila Silver
Jägermesiter
Unicum
Unicum szilva
Bailey’s
Aperol Spritz

Áraink forintban értendők és az áfa-t tartalmazzák! Szervízdíjat nem tartalmaz. / Prices on the menu contain VAT (value added tax)
but no service charge. / Unsere Preise beinhalten MwSt aber Servicepreis nicht.
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Vermouthok /
Vermouth / Wermut
%vol
15,0%
18,0%
25,0%

Martini Bianco
Martini Dry
Campari

0,1 l
0,1 l
0,1 l

1150,1150,1490,-

13,5%

0,1 l

450,-

12,0%

0,1 l

450,-

12,0%

0,1 l

450,-

10,5%

0,1 l

450,-

12,0%

0,1 l

450,-

13,0%
8,5%

0,1 l
0,1 l

450,750,-

Borok / Wines / Weine
%vol
Kéthelyi Chardonnay
(fehér, száraz / white, dry / weiß, trocken)
Kéthelyi Olaszrizling
(fehér, száraz / white, dry / weiß, trocken)
Kéthelyi Irsai
(fehér, száraz / white, dry / weiß, trocken)
Kéthelyi Muskotály
(fehér, félédes / white, demi sweet / weiß, halbsüß)
Kéthelyi Rosé
(rosé, száraz / rosé, dry / rosé, trocken)
Kéthelyi Cabernet Sauvignon
(vörös, száraz / red, dry / rot, trocken)
Gyümölcsborok ( fruit wines/Obstweine)

Áraink forintban értendők és az áfa-t tartalmazzák! Szervízdíjat nem tartalmaz. / Prices on the menu contain VAT (value added tax)
but no service charge. / Unsere Preise beinhalten MwSt aber Servicepreis nicht.
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Pálinkák, Likőrök /
Brandys / Schnäpse
Cornus hamvas szilva / plum / Zwetschke
Cornus fürtös meggy / cherry / Kirsche
Cornus birs / quince / Quitte
Cornus málna / raspberry / Himbeere
Cornus feketecseresznye / black cherry /
Schwarze Kirsche
Cornus juhfark szőlő / grape / Weintraube
Cornus mézes-fahéjas alma likőr / honey-applecinnamon liqueur / Honig Zimt Apfel Likör
Háromkiss pálinkák (kajszibarack, szilva, irsai,
meggy, körte / apricot, plum, Irsai, cherry, pear /
Marille, Zwetschke, Irsai, Kirsche, Birne)

%vol
42,0%
42,0%
42,0%
42,0%

2 cl
840,900,1000,1150,-

52,0%
52,0%

950,950,-

32,0%

800,-

44,0%

940,-

Pezsgők / Champagne / Sekt
%vol		
BB pezsgő (édes, félszáraz / sweet, semi-dry /
süss, halbtrocken)
Törley édes / sweet / süss
Törley száraz / dry / trocken
Törley alkoholmentes / alcohol free/ alkoholfrei
Hungária Extra Dry

7,5%
10,5%
11,5%
0,0%
12,0%

3590,4290,4290,4290,6090,-

Áraink forintban értendők és az áfa-t tartalmazzák! Szervízdíjat nem tartalmaz. / Prices on the menu contain VAT (value added tax)
but no service charge. / Unsere Preise beinhalten MwSt aber Servicepreis nicht.
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Családi és céges rendezvények
10 főtől 200 főig
rendezvényterem-technika bérlet,
vendéglátás.
3 esküvői helyszín!
KÉRJE ÁRAJÁNLATUNKAT!
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Allergiát és intoleranciát okozó anyagok és termékek
1

Zeller

A zeller a magot a gumót, a szárat és a levelet is jelenti.

Salátákban, egyes húskészítményekben,
levesekben, leveskockában és ételízesítőkben.

2

Rákfélék

Ide tartoznak a rákok, homárok, garnéla rákok és a
languszták.

Thai és kelet-ázsiai ételekben és salátákban
érdemes keresni az összetevők között.

Glutént
tartalmazó
gabona

Glutént tartalmazó gabonafélék, azaz búza (például
tönkölybúza vagy khorasan búza), rozs, árpa, zab,
illetve hibridizált fajtáik, valamint a belőlük készült
termékek, kivéve: búzából készült glükózszirup,
dextróz, maltodextrin, árpából készült glükózszirup,
alkoholpárlatok készítéséhez használt gabonafélék.

Liszttartalmú élelmiszerekben pl. félkész tészta,
kenyérmorzsa, péksütemények, kenyér, egyes
húskészítmények, száraztészta, mártások, levesek
és félkész rántott termékek.

Hal

Hal és a belőle készült termékek, kivéve: vitaminok
vagy karotinoidkészítmények hordozójaként használt
halenyv; a sör és a bor derítőanyagaként használt
halenyv vagy vizahólyag.

Hal- és egyéb szószok és pizza összetevője lehet.

Mustár

Ez a kategória tartalmazza a mustár növényt és
a belőle készült termékeket pl.: a folyékony mustárt,
a mustárport és a mustármagot.

Fűszerkeverékekben, különféle páckeverékekben,
húskészítményekben, levesekben, szószokban és
salátaöntetekben.

Tej

Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt),
kivéve: alkoholpárlatok készítéséhez használt tejsavó
és a laktit.

A tej alapanyaga a vajnak, sajtnak, tejszínnek,
tejpornak és joghurtnak. Levesekben, szószokban,
ételízesítőkben, péksüteményekben, kenyérfélékben, édességekben is megtalálható.

Diófélék

Minden csonthéjasra vonatkozik, azaz mandula,
mogyoró, dió, kesudió, pekándió, brazil dió, pisztácia,
makadámia vagy queenslandi dió és a belőlük készült
termékek (pl. olajok, porok), kivéve az alkoholpárlatok
készítéséhez használt csonthéjasok.

Kenyérfélékben, édes és sós kekszekben,
édességekben, ázsiai fűszerkeverékekben,
fagylaltban, marcipánban, valamint szószokban.

Szezámmag

Szezámmag és belőle készített termékek, pl.: szezámolaj, szezámmag por.

Kenyérfélékben, hamburger zsömlék tetején,
tahiniben, humuszban található, érdemes
a salátákra is odafigyelni.

Földimogyoró

Valójában föld alatt termő és a hüvelyesek közé
tartozó növény.

Kekszek, pék- és cukrászsütemények, édességek,
szószok összetevője és olaj valamint földimogyoró
liszt is készül belőle.

Puhatestűek

Ebbe a csoportba tartoznak a csigák, polipok, kagylók,
tintahalak.

Osztrigaszószban és félkész halételekben, tenger
gyümölcseivel készült salátákban találhatóak.

Kén-dioxid

Ha a kén-dioxid, szulfitok 10 mg/kg, illetve 10 mg/liter
meghaladó mennyiségben van jelen a termékben.

Aszalt gyümölcsökben, például a mazsola, aszalt
szilva vagy barack, zöldségekben valamint borokban
található.

Szója

Szójabab és a belőle készült termékek, kivéve: a teljes
mértékben finomított szójababolaj és -zsír; a szójababból származó természetes vegyes tokoferolok (E306),
természetes D-alfa tokoferol, természetes D-alfa
tokoferol-acetát, természetes D-alfa tokoferolszukcinát; a szójabab olajából nyert fitoszterolok
és fitoszterolészterek; a szójabab olajából nyert
szterolokból előállított fitosztanol-észter.

Miso pasztában, tofuban, valamint szójalisztben,
szójaitalban, édességekben, jégkrémekben, húsés zöldségkészítményekben és -szószokban.

Tojás

Ide tartozik a baromfi tojás mellett a kacsatojás,
a fürjtojás, libatojás stb.

Süteményekben, húskészítményekben, majonézben, krémekben, száraztésztában, sodókban,
szószokban, mirelit tésztákban és minden olyan
készítményben, amit tojással kennek le.

Csillagfürt

Vegetáriánus étkezésben húspótló ételek előállítására
használják magas fehérjetartalma miatt. Magjából
készíthető őrleményét a sütőipar használja, valamint
„gluténmentes liszt”-ként a gluténmentesen étkezők
körében ismert élelmiszer.

Félkész tésztákban, száraztésztákban és kenyérfélékben fordulhat elő.
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Kedves vendégeink!
Ételeink az összetevőként jelzett allergének mellett nyomokban tartalmazhatnak
további allergéneket. Az allergiát és intoleranciát okozó összetevőkről
tájékozódjanak az étlapon. Kérdéseivel forduljon a felszolgálókhoz.
Our foods may contain traces of additional allergens in addition to allergens labeled as
ingredients. For those with special dietary requirements or allergies who wish to know
more about food ingredients used, please ask our waiter.
Unsere Lebensmittel können Spuren von zusätzlichen Allergenen zusätzlich
zu Allergenen als Zutaten markiert enthalten. Im Fall von speziellen
Ernährungsbedingungen, Allergien oder für weitere Informationen über Zutaten
wenden Sie sich bitte an den Kellner.
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy fél adag étel rendelése esetén
a teljes adag árának a 70 %-át számítjuk fel!
For half portions we charge 70% of the price
Für halbe Portionen berechnen wir 70% des Preises.
Minden nevesebb pénzintézet bankkártyáját elfogadjuk.
Wir akzeptieren alle namhafen Kreditkarten
All major credit cards are accepted.
Éttermünk besorolása: III. kategória
Our restaurant is listed as category III.
Nyitva tartásunk / opening hours / Öffnungszeiten:
Hétfő – Vasárnap: 7 – 22 óráig
Montag – Sonntag: 7 – 22 Uhr
Monday through Sunday: from 7am to 10pm
Our Hotel, Restaurant and Café is operated by:
Somogyi Korona Zrt.
7400 Kaposvár, Ady Endre utca 2. Tel/Fax: +36 82 458 580, +36 82 458 578
www.kaposhotel.hu l info@kaposhotel.hu
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