
É T E L  A J Á N L A T A I N K

Grillezett tarja steak, balzsamecetes zöld 
salátával, sült burgonyával

Grilled pork steak with french fries and fresh salad (10.6.)

In addition to the specified prices 15% service fee will be charged

Beach Bár Étlap
L A  C O N T E S S A  K A S T É L Y H O T E L * * * *

 É S  R E N D E Z V É N Y K Ö Z P O N T

Grillezett pisztráng egészben sütve, 
friss salátával, sült burgonyával
Grilled Rainbow Trout with fresh salad, french fries (4.)

4 .590 HUF

Lávakövön sütött jércemell filé 

grillezett zöldségekkel, sült burgonyával és BBQ mártással

3 .690 HUF

Chicken breast fillet roasted on steakstone 
with grilled vegetables, french fries and BBQ sauce (1.10.)

Kézműves hamburger cheddar sajttal, 
amerikai káposzta salátával, sült burgonyával

3 .990 HUF

Homemade beef burger with cheddar, coleslawe and french fries
(3.6.1.7.10.11.)

Gyros tál
Gyros platter (1.7.10.)

3 . 590 HUF

3 . 590 HUF

Tócsni sajttal és tejföllel
Potatoe pancake with sour cream and cheese (1.3.7.)

2 .090 HUF

Palacsinta (választás szerinti ízekkel)
Pancake as you like (1.3.7.)

650 HUF

darab/piece

Főtt kukorica
Cooked maize

750  HUF

A megadott árakon felül 15% szervízdíjat számítunk fel

Kiszolgálás: 10:00-22:00



Allergén táblázat
Glutént tartalmazó gabona és azokból készült termékek                     

The food contains gluten

Rákfélék és azokból készült termékek (kagyló is)                                   

The food contains crawfish 

Tojás és abból készült termékek / The food contains egg

Hal és belőlük készült termékeket tartalmazó étel                               

The food contains fish 

Földimogyoró és belőle készült terméket tartalmazó étel                    

The food contains peanut 

Szójabab és belőle készült terméket tartalmazó étel                            

The food contains soya

Tej és abból készült termékeket tartalmazó étel (beleértve a

laktóztis) / The food contains milk (lactose) 

Diófélék, azaz mandula, mogyoró, dió, kesudió, pekándió,   brazil

dió, pisztácia, makadámia vagy quinlandi dió és a    belőlük 

 készült termékeket tartalmazó étel / The food contain oil-

seed,like almond, nut, walnut, pistachio… 

Zeller és belőle készült termékeket tartalmazó étel                  

 The food contain celery 

Mustár és belőle készült termékeket tartalmazó étel                           

The food contain mustard 

Szezámmag és belőle készült termékeket tartalmazó étel        

 The food contain sesame seed 

Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, illetve 10

mg/ liter összkonentrációt meghaladó mennyiségben tartalmazó

ételek / The food containSO2 more than10mg/kg or 10 mg/liter 

Csillagfürt és belőle készült termékeket tartalmazó étel          

 The food contain lupine

Puhatestűek és belőlük készült terméket tartalmazó étel        

 The food contain mollucs

Mesterséges édesítőszer / Artificial sweetener

Édesgyökér / Licorice
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Ha az étel tartalmazza az allergént a receptúra szerint,
feltüntetjük az allergén anyag sorszámát.

If the food contains the allergen according to the recipe, indicated
the serial number of the allergen.

 


