REGGELI
BOTANIQ
PÉKSÉG

KRÉMEK

Kenyérválogatás (1, 3, 7, 11)

990 Ft

Házi vaj (7)

690 Ft

Croissant (1, 3, 7)

990 Ft

Tökmagos túrókrém (7)

690 Ft

Fahéjas / Kakaós csiga (1, 3, 7)

990 Ft

Vaddisznó rilette

690 Ft

Csokis párna (1, 3, 7)

990 Ft

Házi fonott kalács (1, 3, 7)

1 490 Ft

TOJÁSÉTELEK
Botaniq bundáskenyér (1, 3, 7)

2 490 Ft

Eggs Benedict (1, 3, 7)

2 590 Ft

Eggs Royale (1, 3, 7)

2 990 Ft

Eggs Florentine (1, 3, 7)

2 190 Ft

Rántotta, omlett, tükörtojás két tojásból (3, 7)

1 990 Ft

(Az ár tartalmaz 2 szabadon választott feltétet.)
Feltétek

590 Ft / adag

gomba / kecskesajt / sonka / paradicsom /
paraj / lazac / bacon / kolbász

SÓS

ÉDES

Avokádó toast (1, 3)

3 990 Ft

Házi granola (1, 7, 8)

1 990 Ft

Gombás toast (1, 3, 7)

2 990 Ft

Házi zabkása (1, 7, 8)

1 990 Ft

BOTANIQ felvágott- és friss zöldség tál

3 490 Ft

Juhtúrós császármorzsa (1, 3, 7)

2 890 Ft

NAPINDÍTÓ
Quinoa saláta (8)

2 990 Ft

Hidegen préselt körte juice, vizitorma

1 690 Ft

Friss kevert zöldsaláta, citrusos balzsamecet
dresszing

1 690 Ft

Savómézes joghurt, keksz, kandírozott gyömbér

1 890 Ft

Avokádó-kale bowl, hajdina, chia mag (3)

3 290 Ft

Málnás joghurt, keksz, friss málna (1, 3, 7, 8)

1 890 Ft

Burrata, pirított erdei gomba, szarvasgomba (7)

4 990 Ft

Házi kombucha gombával fermentált tea

1 290 Ft

Detox smoothie (9)

1 690 Ft

(1, 3, 7, 8)

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.

Pálmaház nyitva tartás:
Hétfőtől-Vasárnapig
7:30–23:00
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.

Allergiát vagy intoleranciát okozó
anyagok és termékek
1.

2.
3.
4.

5.

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.
Rákfélék és a belőlük készült termékek.
Tojás és a belőle készült termékek.
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.
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

9.
10.
11.
12.

13.
14.

(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.
Zeller és a belőle készült termékek.
Mustár és a belőle készült termékek.
Szezámmag és a belőle készült termékek.
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.
Csillagfürt és a belőle készült termékek.
Puhatestűek és a belőlük készült termékek.

