
Kérjük, gondoljon rá, hogy egyes ételeink allergizáló anyagokat
is tartalmaznak; kérésére örömmel adunk részletes tájékoztatást.

Please note that some of our dishes contain allergens;
please ask and we’ll be happy to explain.

ALLERGÉN INFORMÁCIÓ
ALLERGEN INFORMATION

zeller
celery

glutént tart. gabonaféle
cereals containing gluten

rákfélék
crustaceans

tojás
eggs

hal
fish

lupin
lupin

tej
milk

puhatestűek
molluscs

mustár
mustard

diófélék
nuts

földimogyoró
peanuts

szezámmag
sesame seeds

szója
soya

kén-dioxid
sulphur dioxide

V vegetáriánus / vegetarian
G glutén hozzáadása nélkül készült / gluten-free

K kímélő / healthy option
L nem tartalmaz laktózt / lactose-free

Áraink forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák.
Az árakhoz 10% felszolgálási díjat számítunk fel.

All prices are in Hungarian Forint, including theVAT
and are subject to additional 10% service charge.



MELONE MELODIES
2019. augusztus 5 -szeptember 5.

ELŐÉTELEK

Dinnye, mozzarella, menta, saláta 1 350.-
Dinnye steak tejszínes-kapros vajtökkel, cukkinivel 1 950.-

LEVES

Görögdinnye leves, levendulás grízgaluskával 1 100.-

FŐÉTELEK

Kantalup-gorgonzola-paraj gnocchi 2 350.-
Tigris garnéla chilis mézdinnyével, üvegtésztával 3 550.-
Pármai sonkás sertésszűz-pecsenye bazsalikomos, 2 850.-
grillezett gália dinnyével, paradicsommal
Rántott borjúláb savanyított dinnyével 2 750.-
Gyömbéres kacsacomb mangóval, dinnyével, Shiso-val 3 350.-

ITALOK

Limonádék (eper, mangó, málna) 0,40 l 1 100.-
Somersby Original Cider 0,33 l 1 200.-

MELONE MELODIES
5 August - 5 September, 2019

STARTERS

Melon, mozzarella, mint, salad 1 350.-
Melon steak with creamy dill vegetable marrow and zucchini 1 950.-

SOUP

Watermelon soup with lavender semolina dumplings 1 100.-

MAIN DISHES

Cantaloup-gorgonzola-spinach gnocchi 2 350.-
Tiger shrimp with chilli amarillo and glass noodles 3 550.-
Fillet mignon of pork with Parma ham, 2 850.-
basil grilled galia melon and tomato
Fried calf's foot with pickled melon 2 750.-
Gingered duck leg with mango, Piel de Sapo, Shiso 3 350.-

DRINKS

Lemonades (Strawberry, Mango, Raspberry) 0,40 l 1 100.-
Somersby Original Cider 0,33 l 1 200.-


