E l ér h e t ő sé g
1074 Budapest, Dohány u. 42–44.
Asztalfoglalás: +36 1 815 1100
araz@araz.hu • www.araz.hu
Nyitvatartás: 7:00–22:30
C o n ta c t
Éttermünk Budapest történelmi negyedében, a VII. kerületben,
a Dohány utca 42–44. szám alatt található.
Our restaurant is located in the historical part of Budapest,
in District VII, at 42–44 Dohány street.

42–44 Dohány Street Budapest, 1074
Reservation: +36 1 815 1100
araz@araz.hu • www.araz.hu
Opening hours: 7:00 a.m. to 10:30 p.m.

AR A Z – Élmény a köb ön
T h e u l t i m at e e x p e r i e n c e
Egész évben változatos, ízletes napi menüvel, szezonális gasztronómiai
különlegességekkel, egyedülálló borvacsorákkal, vasárnapi lakomával
és sok más érdekességgel várjuk kedves vendégeinket!
Az étterem belső terasza a nyüzsgő belváros közepén, ám mégis a
zajoktól távol, a nyári hónapokban valódi oázisként várja a kulináris
élvezetekre vágyó közönséget.
We await our dear guests with a varied, delicious daily menu,
seasonal gastronomic specialties, unique wine dinners, Sunday feasts
and much more!
While located at the centre of the bustling city, the inner terrace
of the restaurant feels to be far away from all its noise and awaits
the people hungry for culinary delights as a real oasis during the
summer months.

Barka Áron – chef de cuisine – az étterem 2010-es megnyitása óta
a csapat oszlopos tagja. Az ő kreativitása és innovációi mellett a kiváló
alapanyagok, az egyedülálló étlap, valamint a nagy szaktudással kidolgozott borlap is mind éttermünk alapkövei.
Egy olyan gasztronómiai kalandra hívjuk vendégeinket, ahol olykor
a modern konyhatechnológia és a tradicionális magyar ételek találkozásával egy egészen új és egyedi jön létre.
Barka Áron Chef de Cuisine is a stalwart member of the team since
the restaurant’s opening. In addition to his creativity and innovations,
the excellent ingredients, the unique menu and the expertly developed wine list are all cornerstones of our restaurant.
We invite our guests for a gastronomic adventure, where at times
the modern kitchen technology and the traditional Hungarian
cuisine creates something new and unique.

Az ARAZ mindennapjait közkedvelt programok színesítik:
• Naponta kínált, nagy gonddal megalkotott déli menüajánlat
(hétfőtől szombatig).
• Nyári csütörtök estékre szervezett BBQ-estek (kéthetente).
• Minden második vasárnapon megrendezésre kerülő family
brunchok, amelyek felhőtlen szórakozást garantálnak
az egész családnak (kivéve a nyári hónapokban).
• Minden hónap utolsó csütörtökén borduett vacsorák
két borászat öt-öt borával és tökéletesen illeszkedő ötfogásos
ételsorral (kivéve a nyári hónapokban).
ARAZ Restaurant’s everyday life is diversified with popular programmes:
◆ Daily menu offerings created with great care
(from Monday to Saturday).
• BBQ nights on summer Thursday nights (every two weeks).
• Family b runches every other week on Sundays, guaranteeing
cloudless fun for the whole family (except during the summer months).
• Wine duet dinners; two wineries with 5-5 wines and a perfectly
fitting five-course meal on the last Thursday of every month
(except during the summer months).

