
 

 

 

Előételek 
 

Buffala - karfiol panna cotta, tzatziki fagyi - 3.7. 

Sóskasaláta, új-zélandi zöldkagyló, goji, maracuja vinegrett, fűszeres rákszirom - 1.2.3.12.14. 

 

 

Levesek 
 

Hagyományos gulyásleves házi csipetkével csészében - 1.3.9.  

Gyöngytyúk consommé, sült tésztába töltött zöldségek, szegfűgomba - 1.3.4.9. 

Cukorborsó krémleves, kecskesajttal töltött sós macaron - 3.7.8.9.12. 

 

 

Főételek 
 

Tészták 

 

Citrusos padlizsánnal töltött tortellini, répaesszencia, turbolya, gomba, póréhagyma-szalma - 
1.3.10. 

Pestós pappardelle, színes paradicsomok, parmezánhab, folyami rák - 1.2.3.7.8.9.12. 

 

Halak 

 

Tokhalfilé, sáfrányos karalábé „főzelék”, tempurált karalábélevél, grapefruit, kakaóbab - 1.3.4.7.9. 

Pisztráng angolos mángolddal, rántott nyári tök, citrusos beurre blanc - 1.3.4.7.9.12. 

  



Húsok 

 

Supreme csirke, bébi pak-choi, citrusos zellerpüré, gránátalma - 7.9.12. 

Kacsacomb, epres rebarbara chutney, túró nudli, csicsóka variáció - 1.3.7.9.12. 

Konfitált kecske, köles orzottó, bébi cékla, újhagyma - 7.9.12. 

Mangalicakaraj zöldfűszeres kéregben, rántott borjúmirigy, lecsókrém, petrezselymes 

újburgonya, cukorborsó - 1.3.7.8.9.12. 

„Borjúpaprikás” – borjúkaraj, specli, fejes saláta sorbet - 1.3.7.9.12. 

 

Snackek 

 

„Perle” marha burger, chipsszel - 1.3.6.7.10.11. 

Club szendvics - 1.3.6.7.10.11. 

Penne All’Arrabbiata - 1.3.6.7.10.11. 

Klasszikus cézár saláta - 1.3.4.6.7. 

Cézár saláta jércemellel - 1.3.4.6.7. 

Cézár saláta garnélával - 1.2.3.4.6.7. 

 

 

Desszertek 
 

Málnaleves, pisztácia - 1.3.5.7.8. 

Csokoládétorta, eper - 1.3.5.7.8. 

Mák, vanília, passiógyümölcs – pohárdesszert - 1.3.5.7.8.11. 

Kakukkfüves fehércsokoládé - 1.3.5.7.8. 

 

Glutén-, laktózmentes-, vegán-, alacsony glikémiás indexű desszertjeink 

Tápióka, eper, kókusz – pohárdesszert - 1.3.5.7.8. 

Gyümölcstál 

  



Starters 
 

Buffala –cauliflower panna cotta, tzatziki ice cream - 3.7. 

Sorrel salad, New Zealand green scallops, goji, 

maracuja vinaigrette, prawn crackers - 1.2.3.12.14. 

 

 

Soups 
 

Classic goulash soup with home made nipped paste (cup) - 1.3.9. 

Guinea-fowl consommé, fried pastry stuffed with vegetables, marasmius - 1.3.4.9. 

pea cream soup,  salty goat cheese macaron - 3.7.8.9.12.  

 

 

Main Dishes 
 

Pasta 

 

Tortellini stuffed with lemony aubergine, carrott essence, chervil, mushrooms, leek - 1.3.10. 

Pappardelle with pesto, cherry tomatoes, parmeggiano espuma, crayfish - 1.2.3.7.8.9.12. 

 

Fish 

 

Sturgeon, saffron kohlrabi „stew”, kohlrabi leafs tempura, grapefruit, cocoa beans - 1.3.4.7.9. 

Trout, mangold, breaded summer squash, citrus beurre blanc - 1.3.4.7.9.12. 

 

Meats 

 

Chicken supreme, baby pak-choi, celery puree with citrus, pomegranate - 7.9.12. 

Duck of leg, strawberry – rhubarb chutney, cottage cheese dumpling, jerusalem artichoke 

variation - 1.3.7.9.12. 

Confit goat, millet orsotto, baby beetroot, spring onion - 7.9.12. 



 

Mangalica pork loin in green herb coat, breaded veal sweetbread, „lecsó” cream, new potatoes 

with parsley, sweet pea - 1.3.7.8.9.12. 

„Borjúpaprikás” – Loin of veal, spatzle, lettuce sorbet - 1.3.7.9.12. 

 

Snacks 

 

„Perle” beef burger with chips - 1.3.6.7.10.11. 

Club Sandwich - 1.3.6.7.10.11. 

Penne All’Arrabbiata - 1.3.6.7.10.11. 

Classic Caesar salad - 1.3.4.6.7. 

Caesar salad with chicken - 1.3.4.6.7. 

Caesar salad with prawn - 1.2.3.4.6.7. 

 

 

Desserts 
 

Raspberry soup, pistachio - 1.3.5.7.8. 

Chocolate cake, strawberry - 1.3.5.7.8. 

Poppy seed, vanilla, passion-fruit – cupcream - 1.3.5.7.8.11. 

White chocolate, thyme - 1.3.5.7.8. 

 

Gluten free, lactose free, vegan, low glycemic index desserts 

Tapioca- strawberry coconut – cupcream - 1.3.5.7.8. 

Fruit Plate 
 

 

1 Glutént tartalmazó gabonafélék, azaz búza (például tönkölybúza vagy khorasan 
búza), rozs, árpa, zab, illetve hibridizált fajtáik, valamint a belőlük készült termékek, 
kivéve: 
a) búzából készült glükózszirup, beleértve a dextrózt is (42); 
b) búzából készült maltodextrin (42); 
c) árpából készült glükózszirup; 
d) alkoholpárlatok – így például mezőgazdasági eredetű etil-alkohol – készítéséhez 
használt gabonafélék. 
2 Rákfélék és a belőlük készült termékek. 



3 Tojás és a belőle készült termékek. 
4 Hal és a belőle készült termékek, kivéve: 
a) vitaminok vagy karotinoidkészítmények hordozójaként használt halenyv; 
b) a sör és a bor derítőanyagaként használt halenyv vagy vizahólyag. 
5 Földimogyoró és a belőle készült termékek. 
6 Szójabab és a belőle készült termékek, kivéve: 
a) teljes mértékben finomított szójababolaj és zsír (42); 
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 fitoszterolok és fitoszterol-észterek; 
d) szójabab olajából nyert szterolokból előállított fitosztanol-észter. 
7 Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt), kivéve: 
a) alkoholpárlatok – így például mezőgazdasági eredetű etil-alkohol – készítéséhez 
használt tejsavó; 
b) laktit. 
8 Diófélék, azaz mandula (Amygdalus communis L.), mogyoró (Corylus avellana), dió 
(Juglans regia), kesudió (Anacardium 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. 
9 Zeller és a belőle készült termékek. 
10 Mustár és a belőle készült termékek. 
11 Szezámmag és a belőle készült termékek. 
12 Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, illetve 10 mg/liter 
összkoncentrációt meghaladó mennyiségben; a számítást a fogyasztásra kész 
termékekre vagy a gyártó utasítása alapján elkészített termékekre vonatkozóan kell 
elvégezni. 
13 Csillagfürt és a belőle készült termékek. 
14 Puhatestűek és a belőlük készült termékek. 


