
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 utca.

C O n t a C t

42–44 Dohány Street Budapest, 1074
Reservation: +36 1 815 1100

 araz@araz.hu  •  www.araz.hu

Restaurant opening hours: 7:00 a.m. to 11:00 p.m.

E l É R h E t ő S É g

1074 Budapest, Dohány u. 42–44. 
asztalfoglalás: +36 1 815 1100
araz@araz.hu  •  www.araz.hu

nyitvatartás:  7:00–23:00



Budapest bohém-negyedének egy csendes mellékutcájában
hívja  gasztronómiai kalandra vendégeit a belváros
üde színfoltjaként jegyzett, 120 férőhelyes aRaZ Étterem.
az étterem belső terasza a nyüzsgő belváros közepén,
ám mégis a zajoktól távol, a nyári hónapokban valódi oázisként
várja a kulináris élvezetekre vágyó közönséget.

Situated in a quiet back alley within the bohemian district
of Budapest, aRaZ Restaurant, as a fresh breeze of air in the middle
of the city centre, invites its guests on a gastronomical adventure
with a capacity of 120 people.
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 public hungry for culinary delights
as a real oasis during the summer months.

Barka Áron, Chef de Cuisine alkotókészségét mi sem bizonyítja
jobban, mint az étterem – a magyar és francia konyha sajátosságait
és hagyományait  hűen megőrző – kettős étlapja.
Valljuk, hogy a kiváló alapanyagok, a kreativitás és innováció
biztosítékaként szolgáló chef, az egyedülálló étlap,
a nagy szaktudással kidolgozott borlap mellett napjaink ütőkártyája 
minden kétséget kizáróan a kiszolgálás minősége.
Egy olyan gasztronómiai kalandra hívjuk vendégeinket,
amelynek során a régi és az új, a tradicionális és a modern konyha 
találkoznak egymással.

Az ARAZ mindennapjait közkedvelt programok színesítik:
◆ a naponta kínált, nagy gonddal megalkotott déli menüajánlat
◆ a fülledt nyári csütörtök estékre tervezett BBQ estek
◆ a magyar kultúra és konyha hagyományait felelevenítő, péntekenként
 megtartott „Magyar ízek és zene” estek
◆ a vasárnaponként megrendezésre kerülő (a nyári hónapokban
 szünetelő) tematizált Sunday Brunchok
◆ a havonta életre hívott, Magyarország kiemelkedő borászatait,
 valamint az ezekhez komponált „haute cuisine” kreációkat
 felvonultató borduett-vacsorák

ARAZ Restaurant’s everyday life is diversified with popular programmes:
◆ daily menu offerings created with great care
◆ BBQ nights on hot summer Thursday nights
◆ “Hungarian flavours and music” nights on Fridays, which recalls the  
 traditions of the hungarian culture and cuisine
◆ thematic Sunday Brunches organised only in the summer months
◆ monthly Wine Duet dinners showcasing Hungary’s out standing
 oenologists and “haute cuisine” creations composed specifically
 for their wines

nothing proves the creativity of Áron Barka, Chef de Cuisine better 
than the double menu of the restaurant, which truly preserved
the characteristics and traditions of the hungari-an and French
cuisine. We believe there is no doubt that besides the quality
ingredients, a  chef proving to be a seal of creativity and innovation, 
the unique menu, and the wine card elaborated with a high degree 
of expertise, today’s trump is the quality of our service.
We invite our guests on a gastronomical adventure where the
old and new, the traditional and mo-dern cuisine meet.

AR A Z – Él mÉn y A köb ön
T h e  u l T i m A T e  e x p e R i e n c e
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