
H I D E G  
E L Ő É T E L E K

Grapefruit- quinoa saláta, 
sült brokkoli, pirított olajos magvak

(8)

3 900 Ft

Burrata, pirított erdei gombák, 
szarvasgomba

(7, 9)

5 900 Ft

Harissás vízibivaly tatár,
 sült tojás, saláta

(1, 3)

4 900 Ft

Kacsamáj terrine, 
almamustár, fűszercsokor, brioche

(1, 3, 7)

5 900 Ft

M E L E G
E L Ő É T E L E K

Vegetáriánus lasagne, 
paradicsomszósz, burrata

(1, 3, 7)

4 900 Ft

Grillezett baba zöldségek, 
buggyantott tojás, 

barna vajas citrusos sabayon
(3, 7)

5 900 Ft

Sült kacsamáj, birsalma,  
ribizli krém, brioche

(1, 3, 7)

5 900 Ft

L E V E S E K

Sárgarépa krémleves, 
répa textúrák

2 900 Ft

Hideg kovászosuborka krémleves, 
füstölt pisztráng, kapor

(1, 4)

2 900 Ft

Sütőtökkrémleves,
 tökmag, bacon

(3, 7)

3 900 Ft

Vad szárnyas consommé, 
libamáj, zöldség kremolata

(9)

3 900 Ft

Zöldséges gersli rizottó, 
cukkíni, curry-s joghurt

(1)

4 900 Ft

Tengeri sügér, édeskömény saláta 
citrusokkal, 

fehér soyás bergamot ponzu
(1, 3)

8 900 Ft

Tanyasi csirkepaprikás, 
burgonya nudli, uborkasaláta

(1, 3, 7)

6 900 Ft

Rakott krumpli, sült céklasaláta, 
kovászos kenyér, tejföl 

(3, 7)

5 900 Ft

Bárány gerinc,
 sütőtökös risotto, rozmaring

(7, 9)

9 900 Ft

Borjú Cordon bleu, 
párolt rizs, savanyított zöldségek

(1, 3, 7)

11 900 Ft

BOTANIQ hamburger
(1, 3, 7, 10, 11)

11 900 Ft

Borjú bécsi, 
langyos burgonyasaláta, házi savanyúság

(1, 3, 7, 10)

10 900 Ft

É T L A P

F Ő É T E L E K

Az árakhoz 13,5% szervizdijat számítunk fel. Az áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Ha Ön speciális diétán van vagy allergiás, és többet szeretne tudni az ételek összetevőiről, kérdéseivel forduljon a felszolgálóhoz. 



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-zukcinát;

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 ex celsa), 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 összkoncen trációt
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.

Allergiát vagy intoleranciát okozó 
anyagok és termékek

Pálmaház Pálmaház nyitva tartás:nyitva tartás:  
Hétfőtől-VasárnapigHétfőtől-Vasárnapig

7:30–23:003:00

Konyha nyitva tartás: 
Hétfőtől-Vasárnapig

7:30–11:00, 12:00–15:00, 18:00–22:00

Érvényes:
2021.12.01.

Executive Chef:  
MÉSZÁROS Ádám 

Üzemeltető:
TRA Real Estates Kft.

1026. Budapest, Pasaréti út 122-124. 
Adószám: 25372175-2-41

Áraink tartalmazzák az ÁFA-t.
A feltüntetett árakra 13,5% szervízdíjat számítunk fel.




