
Park Étterem

ÉTLAP 
MENU

Jércemell füstösen (220g) 
mediterrán salátával, 
édesburgonyával (250g)

(7,8,9,12) 2.900.-

Smoky chicken breast (220g) with 
green salad and fried sweet potatoes 
(250g)

Jércemell bundázva (220g)  
japán majonézzel, 
hasábburgonyával (250g)

(1,3,4,6, 
7,8,9, 

10,11,12)

2.600.-

Breaded chicken breast (220g) with 
Japanese mayonnaise and French fries 
(250g)

Kacsamell (220g)  
diós-fügeraguval,  
pirított burgonyagombóccal

(1,3,7,8, 
10,12)

3.900.-

Duck breast (220g) with  
walnut-fig chutney and  
roasted potato dumplings

Ropogós libacomb (350g)  
pezsgős káposztával,  
pirított burgonyával

(12) 3.200.-

Roasted goose leg (350g) with 
champagne flavoured roasted cabbage 
and roasted potato

Sertéstarja steak (220g) füstösen 
házi savanyúságokkal,  
pirított újburgonyával

(9,10,12) 3.200.-

Smoky pork (220g) steak with  
home made pickles and  
roasted baby potato

Sertés szűzpecsenye (200g) 
pancettában sütve rókagombás 
gnocchival, almavelővel

(1,3,7,10,12) 3.500.-

Pork tenderloin (200g) wrapped in 
pancetta,served with chanterelle 
gnocchi and apple cream

Rib-eye steak (250g)  
pácolt mustármaggal, 
édesburgonya hasábbal, salátával

(7,10,12) 8.900.-

Rib-eye steak (250g) with marinated 
mustard seeds, fried sweet potato and, 
mixed garden greens

Kacsamáj zsírjában dermesztve 
(150g), baconlekvárral, kaláccsal

(9,10,12) 2490.-

Duck liver with bacon chutney,  
served with sweet bread

Friss kevert saláta málnaecettel, 
olajos magvakkal

(5,8,10,12) 1.390.-

Garden greens with raspberry vinegar 
and seeds

Húsleves gazdagon (0,5 l) (1,3,9) 1.490.-
Broth 0,5 l

Napi leves (0.3l) 1.090.-
Soup of the day (0.3l)

ELŐÉTELEK, LEVESEK
APPETIZERS, SOUPS

Halfilé a piacról (200g), 
zöldséges-tejszínes rizottóval, 
szarvasgombaolajjal

(4,7,8,9, 
11,12)

3.900.-

Fish from the market (200g) with 
creamy vegetable risotto and  
a drops of truffle oil

Harcsafilé bacon gyűrűben (200g) 
halászlémártással túrógombóccal

(1,3,4,7,9) 3.200.-

Catfish fillet wrapped in bacon (200g) 
served with red pepper fish sauce and 
cottage cheese dumplings

Jércemell (220g) Grana Padano 
rizottóval, savas retekkel, céklával

(7,8,9,11,12) 2.600.-

Grilled chicken breast (220g) served 
with  Grana Padano risotto  
Pickled radish and beetroot

FŐÉTELEK
MAIN COURSES



Tápióka puding málnavelővel, 
étcsokoládéval

(-) 1.490

Tapioca pudding with raspberrie sauce 
and dark chocolate

Tökmagos túrógombóc (3db) 
gyümölcsös mascarponéval

(1,3,5,6, 
7,8,11,12)

1.490.-

Cottage cheese dumplings (3pieces) 
with pumpkin seed and fruity 
mascarpone

Csokoládé felfújt gyümölcsraguval (1,3,5,6, 
7,8,11,12)

1.490.-

Chocolate souffle with fruit sauce

Ropogós salátatál házi 
fűszerecettel ízesítve

(9,12) 990.-

Crispy salad with  
home made spicy vinegar

Házi csalamádé (12) 690.-
Home made cabbage salad

Savanyított zöldségfalatok (12) 690.-
Pickles

Cékla saláta (12) 690.-
Beetroot salad

Házi káposztasaláta (1) 590.-
Home made cabbage salad

Uborkasaláta (1) 590.-
Cucumber salad

SALÁTÁK
SALADS

Húsleves csészében (0,2 l) (1,3,9) 790.-
Broth in bowl 0,2l

Bundázott hekkfilé (120g) jázmin 
rizzsel, majonézzel

(1,3,4,7,10) 1.490.-

Breaded hake fillets (120g) with 
jasmine rice, mayonnaise

Rántott jércemell szeletkék (120g) 
hasábburgonyával, ketchup

(1,3,12) 1.490.-

Fried chicken breast slices (120g) with 
French fries and ketchup

Túrógombóc (2db) 
mogyorókrémmel

(1,3,5,
7,8,11)

990.-

Cottage cheese dumplings (2 pcs) with 
hazelnut cream

GYEREK MENÜ 
KIDS MENU

DESSZERT
DESSERTS

Allergén anyagok listája
Ételeinkben a következő allergén és intoleranciát okozó  
anyagok fordulhatnak elő:
1. Glutént tartalmazó gabonafélék 
2. Rákfélék és a belőlük készült termékek 
3. Tojás és a belőle készült termékek 
4. Hal és a belőle készült termékek 
5. Földimogyoró és a belőle készült termékek 
6. Szójabab és a belőle készült termékek 
7. Tej és az abból készült termékek 
8. Diófélék, azaz mandula, mogyoró, dió, kesudió, pekándió, brazil 

dió, pisztácia, makadámia vagy queenslandi dió és a belőle készült 
termékek 

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
13. Csillagfürt és a belőle készült termékek 
14. Puhatestűek és a belőlük készült termékek

Étlapunkon az ételek mellett zárójelben számmal jelöltük  
ezeket az anyagokat.

List of Allergens
According to Regulation No 1169/2011 (EU), the following allergenic and 
intolerant substances may be present in our foods::
1. Cereals containing gluten, namely: wheat (such as spelt and khorasan 

wheat), rye, barley, oats or their hybridised strains and products 
thereof

2. Crustaceans and products thereof
3. Eggs and products thereof
4. Fish and products thereof
5. Peanuts and products thereof
6. Soybeans and products thereof
7. Milk and products thereof (including lactose)
8. Nuts, namely: almonds, hazelnuts, walnuts, cashews, pecan nuts, 

Brazil nuts, pistachio nuts, macadamia or Queensland nuts and 
products thereof

9. Celery and products thereof
10. Mustard and products thereof
11. Sesame seeds and products thereof
12. Sulphur dioxide and sulphites at concentrations of more than 10 mg/

kg or 10 mg/litre in terms of the total SO2 which are to be calculated 
for products are proposed ready for consumption or as reconstituted 
according to the instruction of the manufacturers 

13. Lupin and products thereof
14. Molluscs and products thereof

These ingredients are numbered next to the names of the foods.

Áraink magyar forintban értendőek, az ÁFA-t, valamint 10% 
szervizdíjat tartalmaznak.

Prices are in HUF and include VAT and 10% Service Charge.

Jó étvágyat kívánunk!

Enjoy your meal!


