
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OPERATING HOURS 

NYITVATARTÁSI IDŐ 
 

 

10:30 - 01:00 
  



 
 

 

I. Category Restaurant 
Executive Chef: Mr. Péter Bolyki 

 Director of F&B: Mr. Imre Turák 
   Operated by: IHI Magyarország Zrt. 
   1073 Budapest, Erzsébet krt. 43-49. 

 
 

The prices include V.A.T. 

 
 

  
 
 

I. kategória 
Konyhafőnök: Bolyki Péter 
F&B Igazgató: Turák Imre 

Üzemeltető: IHI Magyarország Zrt. 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 43-49. 

 
 

Feltüntetett áraink az ÁFA-t tartalmazzák. 
 



 

 
We take the utmost care to ensure that all reasonable dietary requests are recommended when 
visiting at Corinthia Hotel Budapest; however, due to the nature of our offering we are unable 
to guarantee that any item will be 100% allergen free. Please advise us in advance if you have 
any special dietary requirements. 

 
Legends  
G: The dish may contain gluten  
C: The dish may contain crabs and shellfish  
E: The dish may contain eggs  

 F: The dish may contain fish  
 P: The dish may contain peanuts  
 S: The dish may contain soy  
 D: The dish may contain dairy products  
 N: The dish may contain nuts  
 CE: The dish may contain celery  

 M: The dish may contain mustard  
SE: The dish may contain sesame seeds  

  SD: The dish may contain more than 10g/kg sulphur dioxide  
 L: The dish may contain lupines  

 MO: The dish may contain molluscs  

 
Our menu has been carefully crafted by our Executive Chef, Péter Bolyki to feature 
the best of international and Hungarian cuisine. 
 
           Péter believes that the finest dishes can only be made from 

natural, quality components, therefore we acquire every 
 ingredient from the most reliable and demanding producers. This careful and 
 passionate work makes every single meal unique and special. Through our 
 partnerships with local farms and artisans, this menu reflects our commitment to 
 sourcing the finest quality sustainable and organic products. 

 
12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek. 



 

  
A legnagyobb odafigyeléssel viseltetünk minden ételallergia illetve diétás előírás iránt, 
mindazonáltal ételajánlatunk nem 100%-ban allergiamentes. Kérem tájékoztassa a személyzetet 
amennyiben speciális ételérzékenysége van! 

 
Jelölések 
G: Glutént tartalmazhat 
C: Rákot és kagylót tartalmazhat 
E: Tojást tartalmazhat 

 F: Halat tartalmazhat 
 P: Mogyorót tartalmazhat 
 S: Szóját tartalmazhat 
 D: Tejterméket tartalmazhat 
 N: Magvakat tartalmazhat 
 CE: Zellert tartalmazhat 

 M: Mustárt tartalmazhat 
 SE: Szezámmagot tartalmazhat 
 SD: 10g/kg-nál magasabb kén-dioxid tartalom 

 L: Csillagfürtöt tartalmazhat 
 MO: Puhatestűeket tartalmazhat 

 
A menü megalkotása és összeállítása Bolyki Péter Executive Chef gondos munkájának 
eredménye, akinek hitvallása, hogy a legfinomabb ételek kizárólag természetes és minőségi 
alapanyagokból készülhetnek. 

 
A séf éppen ezért minden hozzávalót a legmegbízhatóbb és legigényesebb 
termelőktől szerez be. Ez az elhivatottság és szenvedély tesz minden ételt 

különlegessé és egyedülállóvá. A kézműves gazdálkodásokkal kialakított partnerkapcsolat révén 
menüválasztékunk hűen tükrözi elkötelezettségünket a kiváló hazai, organikus termékek iránt. 

 
12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek. 



 

Cold and Warm Snacks / Hideg és meleg ízelítők 
 

Vegetarian samosa with green peas, potato and salsa verde  2500 HUF 
Vegetáriánus samosa zöldborsóval, burgonyával és zölmártással (D;F;G;N) 
 

Seasonal lettuce with vegetables and balsamico vinegar dressing  3100 HUF 
Szezonális salátalevelek friss zöldségekkel és balzsamecet öntettel (P;N;CE;L) 
 

Four cheese quesadilla with guacamole, sour cream and tomato salsa 3200 HUF 
Négysajtos quesadilla avokádókrémmel, tejföllel és paradicsom salsával (SD;D;G;N) 
 

                 Oven baked tortilla pizza with Kalamata olives, artichoke, 3100 HUF 
smoked salmon and artisan sour cream  

Kemencében sült tortilla pizza Kalamata olívabogyóval, articsókával,  
füstölt lazaccal és hazai kézműves tejföllel (D;F;G;N) 
 

Crispy codfish fillet with spicy potato chips and Remoulade sauce 4400 HUF 
Ropogós tőkehal filé fűszeres burgonyaszirommal és remoulade mártással (F;G;P;N) 
 

Grilled chicken breast satay with Raita and sweet chili sauce 2900 HUF 
Grillezett csirkemell satay nyárs Raita szósszal és édes chilimártással (N;F;S;P;SE) 
 

                 Tapas selection with Burratina cheese, Cecina ham,  4900 HUF  
marinated vegetables, artisan goat cheese and Kalamata olives  

Tapas választék Burratina sajttal, Cecina sonkával, pácolt zöldségekkel, 
hazai kézműves kecskesajttal és Kalamata olívabogyóval (N;D;P) 
 

Grilled beef roll with sweet mustard dressing, mesclum leaves, 4900 HUF 
tomato, pine nuts and Pecorino cheese  

Grillezett marhahústekercs édes mustár öntettel, miskulancia salátával,  
paradicsommal, fenyőmaggal és Pecorino sajttal (M;N;D;SD) 
 

Soup / Leves 
Gratinated French onion soup  1800 HUF 
Csőben sült francia hagymaleves (D;G;N) 
 

12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek. 



 

Burgers and Sandwiches / Hamburgerek és szendvicsek 
 

Traditional club sandwich   3300 HUF 
Toasted bread with chicken breast, bacon, fried egg, lettuce and tomato 

Tradícionális club szendvics  
Toast szendvics csirkemellel, baconnel, tükörtojással, salátával és  
paradicsommal (D;E;G;N) 

 

Royal hamburger  4200 HUF 
Australian premium beef neck burger with iceberg, 
tomato, red onion served with French fries   

Royal hamburger  
Ausztrál prémium minőségű marhanyakból készített hamburger  
jégsalátával, paradicsommal, lilahagymával szezámmagos cipóban 
tálalva,hasábburgonyával (N;D;E,G) 

 

Royal cheeseburger  4800 HUF 
Australian premium beef neck burger with Cheddar cheese, 
iceberg, tomato, red onion served with French fries   
Royal sajtburger  
Ausztrál prémium minőségű marhanyakból készített hamburger  
Cheddar sajttal, paradicsommal, lilahagymával  szezámmagos cipóban 
tálalva hasábburgonyával (N;D;E,G) 
 
 

 
 
 

 

 
12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek. 



 

Burgers and Sandwiches / Hamburgerek és Szendvicsek 
 

BBC sandwich   2900 HUF 
Brie cheese, bacon and cranberry in Panini bread 
Szendvics brie sajttal, szalonnával és áfonyával paniniben (N;SD;D;G) 
 

BLT sandwich    2800 HUF  
Toasted bread with crispy bacon, lettuce, tomato and 
mayonnaise served with French fries  
Toast kenyér ropogós baconnel, jégsalátával, paradicsommal,  
majonézzel és hasábburgonyával tálalva (N;G) 
 

Steak sandwich ciabatta  4500 HUF 
Beef sirloin with English mustard and red onion jam  
Marha hátszín szeletekkel, angol mustárral és lilahagyma  
lekvárral (N;M;D;G;SD) 

 

Gluten free and “Carb Smart” Options / 

 Gluténmentes és diabetikus választék 
 
 

              Arugula salad with asparagus, apple, cherry tomato, 3400 HUF 

gluten free bread crouton and olive oil balsamic dressing   

Rukkola saláta spárgával, almával, koktélparadicsommal, gluténmentes  
krutonnal és olívaolajos balzsamecet öntettel (N;L;P;CE) 

Piri-piri king prawn tail with chili, garlic and olive oil served with 4400 HUF 
toasted gluten free bread  

Piri-piri királyrák farok chilivel, fokhagymával, olívaolajjal és  
gluténmentes pirítossal (N;D;C) 
Coconut and mango mousse with mint scented  1800HUF  

 pineapple jelly and mango ice cream  

Kókuszos mangóhab mentás ananász zselével és mangó fagylalttal (E;D) 

 
12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek. 



 
 

Rickshaw Menu / Rickshaw menü választék 
 
Available: Wednesday-Sunday 18:00-23:00 hours 
Elérhető: szerda-vasárnap 18:00-23:00 hours 

 
 Rickshaw golden platter for two people     11800 HUF 
 Duck spring rolls, beef satay, prawn- and pineapple skewers, prawn cake, feta 
 spring roll, BBQ pork chops, sweet chili sauce, soy-coriander sauce, peanut 
 dip and tomato-ginger salsa 
 Rickshaw bőségtál két személyre 
 Kacsahússal töltött tavaszi tekercs, marha satay, ananász és garnélarák nyárson, 
 rákpogácsa, feta sajtos tavaszi tekercs, BBQ sertés oldalas, édes chili szósz, 

korianderes szójaszósz, mogyorószósz, gyömbéres paradicsom salsa (G;C;E;P;S;N;SE) 

 
 Chicken salad Asian style   3700 HUF 
 With soy sauce, sesame oil, tamarind, galangal, coriander and wasabi peanut 
 Ázsiai csirkehús saláta szójaszósszal, szezámolajjal, tamarinddal, galangal 

gyökérrel, korianderrel és wasabis mogyoróval (P;S;N;SE) 

 
 Traditional vegetable spring roll, 3 pieces   1600 HUF   
 With sweet chili dip 

Tradícionális vegetáriánus tavaszi tekercs édes chiliszósszal, 3 darab (G;E;P;S;N;SE) 

 
 Chicken dim sums, 3pieces  1700 HUF 

With rice vinegar-coriander soy dip   
Csirkehússal töltött dim sum rizsecettel és korianderrel ízesített szójaszósszal, 3 darab 
(G;P;S;N) 

 
12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek. 



 
 

Desserts / Desszertek 

 

Royal chocolate decadence with fresh cream and forest berries 1800 HUF 
Royal csokoládévarázs friss tejszínhabbal és erdei gyümölcsökkel (G;E;D;N) 
 

Tahitian vanilla crème brûlée  1800 HUF 

 Crème brûlée tahiti vaníliával (G;E) 

 Truffle scented white chocolate cheese cake with blackberry sauce, 1800 HUF 
 passion fruit jelly and grué de cacao  

Szarvasgombával ízesített fehércsokoládés sajttorta szedermártással, 
maracuja zselével és kakaóbab forgáccsal (G;E;D;N) 
 

Fresh seasonal fruits 1800 HUF 
Friss idénygyümölcsök 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek. 



 

Cocktails of 1896s /1896-os évek koktéljai 
 

Manhattan 2800 HUF  
This drink is from the 1880s America, Manhattan. It’s usually mixed 
1 part (the ‘perfect’ is said to be half white/half red)of vermouth to 2 
parts of whiskey with a dash of bitters served ice cold in an ice cold 
glass or with ice and a cherry garnish.  
Ez  az ital az 1880-as években, Amerikában, Manhattanben született.  
Egy rész (autentikusan fél rész fehér és fél rész piros) vermut, két rész  
whiskey, egy csepp keserű likőr. Jéghidegen, jéghideg pohárban szervírozzuk, 
 vagy  jéggel és cseresznyével kínáljuk. 
 

Old Fashioned 3200 HUF 
The Old Fashioned, developed during the 19th century and given its name  
in the 1880s, is an IBA official cocktail. It is also one of six basic drinks.  
The Old Fashioned is a cocktail made of muddling sugar with bitters, adding  
alcohol such as whiskey or brandy and a twist of citrus rind.  
A XIX. század találmánya, nevét az 1880-as években kapta. IBA  
standard koktél, a hat alapital egyike. Az Old Fashioned koktél  
készítésekor a cukrot keserű likőrrel keverjük, whiskey-t vagy brandy-t  
adunk hozzá, valamint egy kis citromhéjat.  
 

Gin Fizz 2600 HUF 
The first printed reference to “fiz” is in the 1887 edition of 
Jerry Thomas’s Bartender’s Guide which contains six such recipes.  
A gin fizz contains gin, lemon juice, sugar and carbonated water, served 
in a tumbler with ice cubes.  
A „fiz”-t először 1887-ben Jerry Thomas említi a “Bartender’s Guide” című  
könyvében, amely hat fiz receptet ír le. A Gin Fizz gint, citromlét, cukrot és  
szódát tartalmaz. Hosszú pohárban, jégkockával kínáljuk.  

 
12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek 



 

White Lady  3200 HUF  
This sour cocktail belongs to the old families of original cocktails and 
is described by Jerry Thomas’s book from 1862 “How to Mix Drinks”. 
The classic concoction is most commonly served in a Martini cocktail  
glass. When an egg white is added, a champagne saucer is preferable; 
the silky foam clings more pleasingly. 
Ez a sour koktél az alapkoktélok családjába tartozik, Jerry Thomas 1862-ben 
a „How to Mix Drinks” című könyvében írja le. Klasszikusan Martini  
koktélpohárban szervírozzák, tojásfehérje hozzáadásakor azonban előnyösebb 
a pezsgőspohár használata, mivel a selymes hab szebben megmarad. 
 

Dry Martini  3200 HUF  
Over the years, the Martini has become one of the best-known mixed 
alcoholic beverages. H. L. Mencken called Martini “the only American 
invention as perfect as the sonnet” and E. B. 
White called it “the elixir of quietude”. Martini is a cocktail made of 
gin and vermouth and garnished with an olive or a lemon twist.  
A Martini koktél az egyik legismertebb alkoholos italkeverék. H. L. Mencken  
szerint „a hibátlan amerikai találmány a szonett tökéletességével vetekszik.”  
E. B. White „a nyugalom elixírjének” nevezte. A Martini koktél ginből és  
vermutból készül, olívával vagy citrommal kínálják.  

 

 

 

 

 

 
12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek 



 

Cocktails of 1920s / 1920-as évek koktéljai 
 

 Mint Gimlet 2600 HUF 
Raymond Chandler’s novel from 1953, ‘The Long Goodbye’ stated that 
“a real gimlet is half vodka and half Rose’s lime juice and nothing else”. 
A 1928 description of the drink was: vodka, a spot of lime and mint.  
Raymond Chandler 1953-as, „Elkéstél, Terry!” című regényében azt  
olvashatjuk, hogy „a valódi Gimlet fél rész vodka, fél rész Rose’s limelé  
és semmi más”. Az ital 1928-as leírása szerint a tartalom vodka,  
egy csepp lime, valamint menta.  

 

 Singapure Sling 3900 HUF  
The Singapore Sling is a cocktail named after the place where the 
drink was developed. This long drink was introduced sometime before 
1915 by Ngiam Tong Boon, a Hainanese bartender working at the 
Long Bar in Raffles Hotel, Singapore. It was initially called the  gin 
sling, - a sling was originally an American drink composed of 
spirit and water, sweetened and flavoured.  
A Singapore Sling kitalálásának helyszínéről kapta nevét.  
Ngiam Tong Boon, a hajnani bártender kísérletezte ki 1915 tájékán a  
Raffles Hotel bárjában, Szingapúrban. Eredeti neve Gin Sling volt.  
A Sling amerikai ital, tömény és víz ízesített, édesített keveréke.  
 

Sea Breeze 2600HUF  
The cocktail was born in the late 1920s, following the classic cocktail 
 principle of balancing flavours of strong (alcohol) with weak  
(fruit juice) and sweet with sour. 

A húszas évek végén keletkezett koktél azt a klasszikus elvet követi,  
mely szerint úgy kapunk optimális  italt, ha az erőset (alkohol) a  
gyenge (gyümölcslé), az édeset pedig a savanyú által hozzuk egyensúlyba.  
 

12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek 



 

El Presidente 2800 HUF 
The El Presidente earned its acclaim in Havana, Cuba during the  
1920s through the 1930s during the American Prohibition. 
The cocktail was named in honor of President Gerardo Machado  
and quickly became the preferred drink of the Cuban upper class.  
The classic ingredients are white rum, orange curacao, French 
vermouth and grenadine.  
Az El Presidente Kubában, Havannában indult világhódító útjára a húszas  
évek elején, s 1933-ig, az amerikai alkoholtilalom végéig élte fénykorát.  
Nevét Gerardo Machado elnökről kapta, és rendkívül népszerű volt a felsőbb 
kubai körökben. Hagyományosan fehérrumból, curacaóból, francia  
vermutból és gránátalma levéből készül.  

 

Negroni  2800 HUF 
The most widely reported account is that it was invented in Florence, 
Italy in 1919, at Caffè Casoni. Count Camillo Negroni invented it by 
asking the bartender, Fosco Scarselli to strengthen his favorite cocktail, 
the Americano, by adding gin rather than the normal soda water.  
A legelterjedtebb történet szerint ez az ital az olaszországi Firenzében, a  
Caffè Casoniban született, 1919-ben. Kitalálása Camillo Negroni  
gróf nevéhez  fűződik, aki arra kérte a bartendert, hogy kedvenc koktélját,  
az Americanót szóda helyett ginnel dobja fel.  

 
 
 

 
 

 
12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek 



 

Cocktails of 1950s / 1950-es évek koktéljai 
 

Moscow Mule  2800 HUF  
The cocktail became popular during the vodka craze in the 
United States during the 1950s. The name refers to the popular 
perception of vodka as a Russian product. A mule made with a  
high-quality vodka, a spicy ginger beer and lime juice.  
Ennek a koktélnak az ötvenes évek amerikai vodkaőrülete hozta el a 
népszerűséget. Az ital neve is a vodka hamisítatlan orosz eredetét  
hangsúlyozza. Kiváló minőségű vodkából, fűszeres gyömbérsörből  
és limeléből készül.  

 
 

Mai Tai  3900 HUF 
“Maita’i” is the Tahitian word for “good”; but the drink is spelled 
as two words. The Mai Tai became such a popular cocktail 
in the 1950s–60s that many restaurants, particularly tiki-themed  
restaurants or bars served them. The Mai Tai was also prominently 
featured in the Elvis Presley film Blue Hawaii.  
“Maita’i” tahiti nyelven azt jelenti „jó”, ám az ital neve két szóból áll.  
A Mai Tai annyira népszerű lett az ötvenes-hatvanas években, hogy az  
éttermek, főleg az úgynevezett Tiki éttermek itallapján mindig szerepelt.  
A koktél Elvis Presley Kék Hawaaii című filmjében külön szerephez jut.  

 

Marilyn Monroe Cocktail 3200 HUF  
She became one of the most popular sex symbols of the 1950s.  
The actress loved fame and champagne. A real sexy champagne 
cocktail with Calvados, pomegranate and a hint of chocolate.  
Ő volt az ötvenes évek elsőszámú szexszimbóluma.Imádta a hírnevet,  
csakúgy, mint a pezsgőt. Ez az ital egy igazán szexi pezsgőkoktél  
Calvados-szal, gránátalmalével és egy leheletnyi csokoládéval.  
 
12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek 



 

Fidel Castro Cocktail 4200 HUF 
Cuban cigar, dark rum and a little bit of cognac with a smoky scent  
of bourbon. Our homemade cinnamon syrup and some orange 
bitter make the drink complete. Since the dictator has given the name 
,,El Loco’’, we serve it in a crazy way. 
Kubai szivar, sötét rum, egy kis konyak, valamint a bourbon füstös  
aromája. Mindezt házi fahéjsziruppal és némi narancskeserűvel tesszük  
teljessé. „El Loco” -hoz őrült szervírozás dukál.  

 

Pancho Beer Cocktail 2600 HUF  
The captain of the Hungarian national football team moved to Spain 
where later he became a legendary player of the team Real Madrid.  
Dark rum and cinnamon syrup make our beer cocktail as 
successful as he was.  
A magyar labdarúgó válogatott kapitánya Spanyolországba ment, ahol a 
Real Madrid legendás játékosa lett. Sötét rum és fahéjszirup ízesíti ezt a  
sörkoktél amely a világklasszishoz méltó sikereket ér el vendégeink körében.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek 



 

Cocktails of 1970s / 1970-es évek koktéljai 
 

 Grasshopper Shake 2800 HUF  
The drink reputedly originated at Tujague’s, a landmark bar in the 
French Quarter of New Orleans, Louisiana, and was invented by 
its owner, Philip Guichet.  
Az ital New Orleans francia negyedének hírneves Tujague’s bárjából  
származik, feltalálója a hely tulajdonosa, Philip Guichet.  

 

Brandy Alexander 3900 HUF 
A certain bartender, Troy Alexander created his eponymous  
concoction in order to serve a white drink at a dinner celebrating 
Phoebe Snow. This brandy-based cocktail consisting of cognac 
and crème de cacao became popular during the 70s.  

A koktél egy Troy Alexander nevű bartenderről kapta a nevét, aki az 
 ital megalkotójaként, a krémes, fehér mixtúrával Phoebe Snow előtt 
tisztelgett. A brandy alapú koktél konyakból és crème de cacao-ból  
készül, és rendkívül népszerű volt a hetvenes években.  

 

Salty Dog 2600 HUF 
So what is the point of a salt rim on this drink, made of refreshingly 
bitter grapefruit juice mixed with the purest vodka. Well, salt actually 
reduces the perceived bitterness of the grapefruit juice, which seems 
to make it more tolerable for some people. The “salting” of a drink 
is also done by some people who don’t like the bitterness of beer.  
Miért is mártjuk sóba a pohár szélét ennél a grapefruitos – vodkás frissítő 
koktélnál ? A só valójában mérsékli a grapefruitlé keserűségének érzetét,  
ezáltal fokozza a  koktél fogyasztásának élvezetét. Az italsózást azok is 
gyakorta művelik, akik nem kedvelik a sör kesernyés ízét.  

 

 
12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek 



 

 Tequila Sunrise 3200 HUF 

The Trident was the largest outlet for tequila in the United States and 
in 1973 Jose Cuervo picked up on the new drink as a marketing 
opportunity and put the recipe for the new drink on the back of their 
bottles of tequila, promoting it in other ways. In that same year later,  
the Eagles recorded a song called Tequila Sunrise for their Desperado 
album as the drink was soaring in popularity.  
A Trident egykor az Egyesült Államok legnagyobb tequilakereskedése volt. 
1973-ban Jose Cuervo tette népszerűvé az új koktélt úgy, hogy  
marketingfogásként rányomtatta a receptet a tequilásüvegek hátuljára. 
Az ital széleskörű kedveltségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 
ugyanebben az évben az Eagles Desperado albumán megjelent a  
Tequila Sunrise című szám. 
 

 Harvey Wallbanger 3200 HUF 
The Harvey Wallbanger is a modern classic that combines a Screwdriver 
with the Italian liqueur Galliano. Reportedly born in the 50s, the  
cocktail was a hit in the 1970s. Recently, Galliano converted back to  
their original recipe so try this drink today if you want to relivethe 
golden days of disco.  
A Harvey Wallbanger egy újkori klasszikus, a Screwdriver és a Galliano  
nevű olasz likőr találkozása. Azt tartják, hogy az ötvenes években született, 
ám a hetvenes években jutott népszerűsége csúcsára. Nemrégiben a Galliano  
visszatért a régi receptúrához, így a koktélt mindenkinek ajánljuk, aki  
a diszkó aranykorába vágyik vissza.  

 

 
 

 
 

12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek 



 

Cocktails of 1990s/ 1990-es évek koktéljai 
 

 Cosmopolitan 3500 HUF 
Altough it’s originally from Miami, the Cosmopolitan reached its 
golden age in New York during the 90s, often promoted in the  
popular TV show: Sex and the City. Cecchini’s version became the 
most well-known, made with Cointreau and fresh lime juice.  
Bár eredetileg Miamiból származik, a Cosmopolitan New Yorkban élte 
virágkorát a kilencvenes években, ahogyan azt a Szex és New York című  
sorozatból is megtudhatjuk. Cecchini’s variációja a legismertebb, amely 
Cointreau-t és friss limelét tartalmaz.  

 

Dark ’n’ Stormy 3200 HUF 
So many of the stories behind the great drinks we enjoy are a little  
hazy and the Dark ‘n Stormy is no exception. The Dark n’ Stormy is 
a popular drink from the tropics that is just as refreshing as most of 
the fruity rum drinks. 
Számos kiváló és élvezetes ital eredete homályba vész. A Dark ’n’ Stormy-ra 
is igaz ez. Annyi bizonyos, hogy a trópusokról származik, és a legtöbb  

rumalapú, gyümölcsös koktélhoz hasonlóan igen frissítő.  
 

Caipirinha 3200 HUF 
Once almost unknown outside Brazil, the drink has become more 
popular and more widely available in recent years, in large part due 
to the rising availability of first-rate brands of cachaça outside Brazil. 
The International Bartenders Association has designated it as one of 
their official cocktails.  
Régebben Brazílián kívül szinte ismeretlen volt, csupán az elmúlt években 
vált elérhetővé az ország határain túl. Ez annak köszönhető, hogy  
elsőosztályú cachaçára most már máshol is szert lehet tenni. A Caipirinhát 
az International Bartenders Association hivatalos koktéljai közé választotta.  

 

12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek 



 

Espresso Martini 3900 HUF  
 

 

There are several claims for the origin at this truly special cocktail. 
One of the more common claims is that it was created by Dick Brad 
sell in 1983 while at the Brasserie Soho in London.  
The natural oils in the espresso, which create that beautiful crema  
on top turn into a thick, stable layer of froth when the bartender 
shake it. The dark liquid beneath, when the drink’s made right, is a perfect 
balance of boozy, bitter and sweet.  
Úgy tartják, hogy ezt a jellegzetes ízvilágú koktélt Dick Bradsell a londoni 
Soho-béli Brasserie-ben találta ki 1983-ban. Az eszpresszó természetes olajai, 
amelyek krémet képeznek az ital tetején, a felrázást követően tömör habot 
alkotnak. Az alatta lévő sötét folyadékban, ha megfelelően készítik, az alkohol, 
a keserű és az édes ízek tökéletes gyensúlyát fedezhetjük fel.  
 

White Russian 3200 HUF  
Yes, this Kahlua – vodka -cream drink has been around for more than 
50 years and it has long had a rap as a girly dessert drink. 
Then came The Big Lebowski, the 1998 Cohen Brothers film that 
didn’t exactly light up the box office but later became a cult classic.  
A Kahlua – vodka -tejszín keverék már több mint ötven éve velünk van 
és azóta is leginkább nőies italként emlegetik. 
A Cohen testvérek 1998-as kult filmje, a nagy Lebowski óta ez már  
kevésbé egyértelmű.  

 
 

 
 
 

 
12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek 



 

Cocktails of 2016s / 2016-os évek koktéljai 
 

Hugo 3200 HUF 

This drink started its career in Germany in the 2010s. The name was 
given accidentally by Roland Gruber, bartender at Sanzeno  
Wein- und Cocktail Bar and it became a very popular drink all over the 
 world. Flavours of mint and lime combine with elder syrup diluted 
with prosecco and soda.  
A 2010-es években Németországban terjedt el először az ital. 
Roland Gruber, a Sanzeno Wein- und Cocktail Bar bartendere  
véletlenszerűen adta az ital nevét, azóta is nagyon népszerű ital lett az egész  
világon. A menta és a lime íze keveredik a bodzaszörppel, amit proseccoval  
és szódával engedünk fel.  
 

Bar Manager Whiskey Sour 4200 HUF  
This cocktail was envisioned by the Bar Manager in 2015. Due to its 
secret ingredients it is much smoother and richer than a traditional 
sour. Its uniqueness is enhanced by its serving.  
Ezt a koktélt 2015-ben álmodta meg a Bar Manager. A titkos összetevői  
ízében sokkal selymesebbé, gazdagabbá teszik az italt, mint egy hagyományos  
Sour. Különlegességét leginkább a szervírozási mód teszi felejthetetlenné.  
 

Hugroni 2800 HUF 
Its base of this bittersweet drink special Hungarian is the Unicum Szilva, 
a domestic ingredient.We couldn’t ignore Martini Rosso, but we tamed  
our drink by replacing the sour liqueur with Aperol. It is the perfect match 
with dried plum.  
Hazai összetevőnk, az Unicum Szilva adja az ital alapját. A Martini Rossot  
nem hagyhattuk ki, keserű likőrt kicsit gyengébbre fogtuk, így az Aperol teszi  
teljessé az ízvilágot. A szárított szilva és az ital együtt fogyasztva  
harmonikusan kiegészítik egymást. 
 
 

12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek 



 

Royal Signature Cocktail 3200 HUF 

This matchless cocktail made of smoky Laphroig whiskey, homemade 
ginger and cardamom syrup is one of the favorite drinks of the hotel. 
To make your time even more memorable, at Le Bar we serve it with 
fresh lemon juice and chocolate coated, candied orange skin. 
A szálloda egyik legkedveltebb itala a füstös Laphroig whiskey-ből, házi 
készítésű gyömbér és kardamom szirupból kevert egyedi koktél. 
A friss citrom leve és a kandírozott csokoládéborítású narancs pille is  
hozzájárul a felejthetetlen időtöltéshez a Le Barban.  

 

Bon Voyage 3200 HUF 
Have a good trip! – as we call this creation, which is a futuristic  
signature of our bartenders. We make the soda of fresh grapefruit juice  
and mix it with coco flavored vodka.  
Very easy and fresh drink for all seasons. 

„Szerencsés utat !” ezzel a jókívánsággal illetjük ezt az ital kreációt, amivel a  
mi bartendereink már a jövőbe tekintenek. Frissen facsart grepfruitból  
készítünk szódát és mixeljük kókusz ízesítésű vodkával.  
Igazán könnyed, frissítő ital az év bármely évszakában.  

 

 
 

 

 

 

 

 
12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek 



 

Innocent cocktails / Alkoholmentes koktélok 
 

Alibi  
If you decide not to drink alcohol tonight, the ultimate evasion drink 1600 HUF 
is going to be definitely the Alibi. Rich in colours, the dominant  
grapefruit flavour makes this citrusy drink truly refreshing. 
Egy igazi kibúvó ital, ha mégis inkább úgy döntene, hogy ma nem iszik  
alkoholt. Színben gazdag összetevőkből áll, a domináns grapefruit íz 
teszi igazán frissítővé ezt a citrusos italt. 
 

Palm Tree  
The original tropical cocktail by the looks and by its taste. Immerse 1600 HUF 
your tastebuds into the daze of refreshing  pineapple on any hot 
summer night. 
Egy igazi trópusi ital, mind látványban, mind ízvilágban. Merüljön el a  
hűsítő ananász íz kábulatában bármely forró nyári estén. 
 

Steering Wheel 
You can be sure, that sitting behind the steering wheel is comnpletely 1600 HUF 
safe after consuming this drink. A sweet, fruity drink with a slight 
hint of coconut. Our vivid grenadine syrup makes this driver-friendly  
drink visually stunning. 
Abban biztos lehet, hogy ennek az italnak elkortyolgatása után kormány 
mögé ülhet. Egy édeskés, gyümölcsös ital enyhe kókusz zamattal. 
Élénk gránátalmaszirupunk teszi igazán látványossá ezt a gazdag ízvilágú, 
alkoholmentes italt. 
 

 

 
12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek 



 

Champagne and Sparkling Wines by the Bottle / 
Pezsgők és habzóborok  75 cl 

 

 

Villa Sandi Prosecco DOC Brut Il Fresco Mini (20 cl) Italy - Treviso 3500 HUF 
Hungaria Extra Dry, Hungary - Etyek-Buda 9900 HUF 

Hungaria Rosé Extra Dry, Hungary - Etyek–Buda 9900 HUF 
Villa Sandi Prosecco DOC Frizzante, Italy - Treviso   9900 HUF 
Sauska Rosé Extra Brut, Hungary - Tokaj 14900 HUF 

Moët & Chandon Brut, France - Champagne   29000 HUF 

Moët & Chandon Brut Rosé, France - Champagne  35000 HUF 
Taittinger Prélude Grand Cru NV, France - Champagne  35000 HUF 
Billecart-Salmon Blanc de Blancs NV, France - Champagne  39000 HUF 

 Dom Perignon 2006, France - Champagne   90000 HUF 
 

Sparkling Wines by the Glass / Habzóborok kimérve  15 cl 
 

Hungaria Extra Dry, Hungary - Etyek–Buda 2100 HUF 
Hungaria Rosé Extra Dry, Hungary - Etyek–Buda 2100 HUF 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek 



 
 

Wine Selection by the Glass / Kimért borok választéka 
 

 White Wines from Hungary / Fehérborok Magyarországról 15 cl 

 

 Dubicz ”1014 Chardonnay” 2015, Mátra 1800 HUF 
 Sauska Furmint 2015, Tokaj - Tokaj-Hegyalja 1900 HUF 

Szent Tamás Hárslevelű 2014, Tokaj - Mád (medium dry – félszáraz) 2200 HUF 
 

White Wine from the World / Fehérbor a világból 
 

Santa Carolina Cellar Selection Sauvignon Blanc 2015, 2500 HUF 
Chile - Central Valley 
 

 Rosé from Hungary / Rozé Magyarországról 15 cl 

Dúzsi Tamás Pannon Rozé Cuvée 2016, Szekszárd 1700 HUF 
 

Red Wines from Hungary / Vörösborok Magyarországról   
 

Trieber Kadarka 2012, Szekszárd 2200 HUF 
Sauska Cabernet Sauvignon 2014, Villány 3300 HUF 
Kovács Nimród Rhapsody „Bikavér“ 2012, Eger 2700 HUF 
 

Red Wine from the World / Vörösbor a világból 
  

Trapiche Oak Cask Range Malbec 2014, Argentina - Mendoza 2600 HUF 
 

Dessert Wine from Hungary / Desszertbor Magyarországról 
 

 Grand Tokaj Késői Sárgamuskotály 2014, 2100 HUF 
Tokaj - Tokaj-Hegyalja (10 cl) (Tokaj Kereskedőház Zrt.) 

 
12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek 



 

 Wine Selection by the Bottle / Üveges borválaszték 

 

White Wine from Hungary / Fehérbor Magyarországról 75 cl 

 
Dubicz ”1014 Chardonnay” 2015,  Mátra 8500 HUF 

Sauska Furmint 2015, Tokaj- Tokaj-Hegyalja  9100 HUF 
Szent Tamás Hárslevelű 2014, Tokaj-  Mád (medium dry – félszáraz) 10500 HUF 
 

White Wine from the World / Fehérbor a világból 
 

Santa Carolina Cellar Selection Sauvignon Blanc 2015, 12300 HUF 
Chile - Central Valley 

 

Rosé from Hungary / Rozé Magyarországról 
 

Dúzsi Tamás Pannon Rozé Cuvée 2016, Szekszárd 7900 HUF 
 

Red Wines from Hungary / Vörösborok Magyarországról 
 

Trieber Kadarka 2012, Szekszárd 10200 HUF 
Sauska Cabernet Sauvignon 2014, Villány 15500 HUF 
Kovács Nimród Rhapsody „Bikavér“ 2012, Eger 12900 HUF 
 

Red Wine from the World / Vörösbor a világból 
 

Trapiche Oak Cask Range Malbec 2014, Argentina - Mendoza 12600 HUF 
 

Dessert Wine from Hungary / Desszertbor Magyarországról 50 cl 
Grand Tokaj Késői Sárgamuskotály 2014, 10500 HUF 
Tokaj - Tokaj-Hegyalja (10 cl) (Tokaj Kereskedőház Zrt.) 

 
12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek 



 

Beer Selection by Bottle / Üveges sörök  
 
Dreher Pils 33 cl 1400 HUF 
Dreher (Non-Alcoholic / Alkoholmentes) 33 cl 1400 HUF 
Pilsner Urquell 33 cl 1400 HUF 
Heineken 33 cl 1600 HUF 
Coronita 33 cl 1900 HUF 
Erdinger Weissbier 50 cl 1900 HUF 
Hoegaarden white 33 cl 2100 HUF 
Strongbow Cider 33 cl 2100 HUF 
Guinness 33 cl 2400 HUF 
 
 

Draught / Csapolt sörök 
 

Dreher 30 cl 1200 HUF 
 50 cl 1800 HUF 

Pilsner Urquell 30 cl 1300 HUF 
 50 cl 1900 HUF 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek. 



 

Aperitif and Digestif 
 

Martini Bianco, Extra Dry, Rosso  6 cl 2000 HUF 
Aperol  6 cl 2200 HUF 
Campari   6 cl 2200 HUF 
Pimms   4 cl  2200 HUF 
Pernod   4 cl 2200 HUF 
Ramazzotti Sambuca   4 cl 2200 HUF 
Ramazzotti Amaro   4 cl 2200 HUF 
Averna   4 cl 2200 HUF 
Zwack Unicum, Unicum Plum    4 cl 2200 HUF 
Jägermeister   4 cl 2500 HUF 
 

 Sake  
 

Sayuri Nigori Sake 10 cl 3500 HUF 
Kubota Senji Sake 10 cl 3900 HUF 
 

Ginrei Gassan Junmai Sake 10 cl 4900 HUF 
 

Sherry and Port Wine 
 

Tio Pepe  6 cl 2100 HUF 
Manzanilla / Pedro Ximenez   6 cl  2100 HUF 
Royal Oporto 10 years   6 cl 2900 HUF 
Royal Oporto 20 years   6 cl 3900 HUF 
 

Gin 
 

Beefeater   4 cl  2100 HUF 
Bombay Sapphire  4 cl 2500 HUF 
Tanqueray  4 cl 3500 HUF 
Tanqueray No. TEN  4 cl 3900 HUF 
Hendrick’s  4 cl 3600 HUF 
Martin Miller  4 cl 3500 HUF 
 

12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek. 



 

Vodka 
 

Sobieski 4 cl 2100 HUF 
RussianStandard 4 cl 2100 HUF 
Russian Standard Platinum 4 cl 2500 HUF 
Stolichnaya 4 cl 2100 HUF 
Belvedere  4 cl  3500 HUF 
Cristal Head 4 cl  3500 HUF 
Ketel One 4 cl  3500 HUF 
Grey Goose 4 cl  3900 HUF 

 

Tequila  
 

Jose Cuervo Gold 4 cl 2100 HUF 
Jose Cuervo Silver 4 cl 2100 HUF 
Patron Silver 4 cl 4500 HUF 
Patron Reposado 4 cl 4500 HUF 
 

Rum 
 

Bacardi White 4 cl 2000 HUF 
Bacardi Black 4 cl 2200 HUF 
Cachaça Ypióca 4 cl 2000 HUF 

 

Captain Morgan Black  4 cl 2200 HUF 
Captain Morgan Spiced Gold  4 cl 2200 HUF 
Havana Club Blanco  4 cl 2000 HUF 
Havana Club Especial  4 cl 2200 HUF 
Havana Club 7 Años  4 cl 3500 HUF 
Sailor Jerry  4 cl 2500 HUF 
Matusalem Gran Reserva 15 Años  4 cl 3500 HUF 
Spitz 80  4 cl 3500 HUF 
Ron Zacapa Centenario 23  4 cl 5900 HUF 
 

12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek. 



 

Liqueur 
 

Garrone Limoncello  4 cl 2200 HUF 
Malibu 4 cl  2000 HUF 
Baileys  4 cl 2300 HUF 
Kahlúa 4 cl  2200 HUF 
Maraschino Luxardo 4 cl  2200 HUF 
Southern Comfort 4 cl  2200 HUF 
 

Amaretto Disaronno  4 cl 2600 HUF 
Bénédictine DOM  4 cl 2600 HUF 
Frangelico  4 cl 2600 HUF 
Cointreau  4 cl 2600 HUF 
Drambuie  4 cl 3200 HUF 
Grand Marnier Red  4 cl 3200 HUF 
Chambord  4 cl 3500 HUF 
 

Single Malt Whisky 
 

Glenfiddich 12 Years Old 4 cl  4200 HUF 
Glenfiddich 15 Years Old 4 cl  4900 HUF 
Glenfiddich 18 Years Old 4 cl  5900 HUF 
Glenmorangie 10 Years Old 4 cl  5500 HUF 
Glenlivet 12 Years Old 4 cl  4200 HUF 
Laphroaig 10 Years Old 4 cl  4200 HUF 
Laphroaig QA 4 cl  5900 HUF 
Talisker 10 Years Old 4 cl  4200 HUF  
Lagavulin 16 Years Old  4 cl  5500 HUF 
Oban 14 Years Old 4 cl  5500 HUF 
The Macallan 10 Years Old 4 cl  5900 HUF 
Macallan Sherry Oak 12 Years Old 4 cl  6900 HUF 
 

12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek. 



 

Blended Whisk(e)y 
 

Canadian Club  4 cl 2200 HUF 
Jameson  4 cl  2500 HUF 
Chivas Regal  4 cl 3500 HUF 
J&B  4 cl 2500 HUF 
Bushmills 10 Years Old  4 cl  3500 HUF 
Johnnie Walker Red Label  4 cl 2500 HUF 
Johnnie Walker Black Label  4 cl 3500 HUF 
Johnnie Walker Double Black  4 cl 4500 HUF 
Johnnie Walker Gold Label  4 cl 4900 HUF 
Johnnie Walker Blue Label  4 cl 8900 HUF 
 

Bourbon Whiskey 
 

Jim Beam  4 cl 2500 HUF 
Four Roses  4 cl 2500 HUF 
Jack Daniel’s  4 cl 3100 HUF 
Jack Daniel’s Honey  4 cl 3100 HUF 
Jack Daniel’s Single  4 cl 3600 HUF 
Woodford Reserve Rye  4 cl 3500 HUF 
Makers Mark  4 cl 3500 HUF 
Knob Creek  4 cl 4900 HUF 
 

Japanese Whiskey 
 

Nikka All Malt  4 cl  3500 HUF 
           Nikka From The Barell  4 cl  5900 HUF 
           Nikka Pure Malt  4 cl  5900 HUF 

 
12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek. 



 

Cognac and Armagnac 
 

Armagnac Janneau VSOP  4 cl 3200 HUF 
Calvados Boulard  4 cl  3500 HUF 
Hennessy VS  4 cl 3500 HUF 
Hennessy Fine de Cognac   4 cl 4800 HUF 
Hennessy XO 4 cl 10900 HUF 
Hennessy Paradis  4 cl 19500 HUF 
Remy Martin VSOP  4 cl  4900 HUF 
Remy Martin XO  4 cl   10900 HUF 
Remy Martin XIII Louis  4 cl 45000 HUF 
 

Brandy 
 

St. Remy Brandy  4 cl  2000 HUF 
 

 
 

Spirits  
 

Agárdi Miraculum Pear Pálinka  4 cl  2600 HUF 
Agárdi Miraculum Muscat Grape Pálinka  4 cl  2600 HUF  
Agárdi Miraculum Plum Pálinka  4 cl 2600 HUF 
Agárdi Miraculum Apricot Pálinka  4 cl 3700 HUF 
Agárdi Prémium Quince Apple Pálinka  4 cl  3900 HUF 
Agárdi Prémium Gipsy Sour Cherry Pálinka  4 cl  3900 HUF 
Agárdi Prémium Red Williams Pear Pálinka  4 cl  3900 HUF 
 

Grappa 
 

Villa Sandi 4cl 2600 HUF 
Agárdi Szivar Aszútörköly Pálinka 4 cl 3900 HUF 
 
 
12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
 A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek. 



 

Water and Soft Drinks / Víz és üdítőitalok 
 
l 

Freshly Squeezed Juice / Frissen facsart gyümölcslevek   20 cl  1300 HUF 
 

Grapefruit Juice / Grapefruitlé (100%)  20 cl 990 HUF 
Orange Juice / Narancslé (100%)  20 cl 990 HUF 
Pineapple Juice / Ananászlé (100%)  20 cl 990 HUF 
Tomato Juice / Paradicsomlé (100%)  20 cl 990 HUF 
 
Apple Juice / Almalé  20 cl 990 HUF 
Blackcurrant Juice / Feketeribizlilé  20 cl 990 HUF 
Cranberry Juice / Áfonyalé  20 cl 990 HUF 
Peach Juice / Őszibaracklé  20 cl 990 HUF 
 
Ice Tea Lemon / Citromos jeges tea  30 cl 990 HUF 
Ice Tea Peach / Barackos jeges tea  30 cl 990 HUF 
 
Szentkirályi Sparkling / Szénsavas, Still / Szénsavmentes  25 cl  990 HUF 
Szentkirályi Sparkling / Szénsavas, Still / Szénsavmentes  75 cl 1600 HUF 
Evian  33 cl 1800 HUF 
Perrier  33 cl 1800 HUF 
 
Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero  25 cl 990 HUF 
Fanta, Kinley Ginger Ale, Kinley Tonic, Sprite, Bitter Lemon 25 cl 990 HUF 
  

Fever Tree Tonic   20 cl  1500 HUF 
Fever Tree Tonic Light  20 cl    1500 HUF 
 
Red Bull  25 cl  1500HUF 

 
12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek. 



 

Tea Specialities / Tea specialitások 
 

 

 

Black Teas / Fekete teák 
 

Royal Signature Blend 1400 HUF 

Our unique signature breakfast blend is a real morning tea with  
its strong, robust taste. We recommend it with milk. 
Egyedi „signature breakfast” fekete tea keverékünk robusztus,  
erőteljes ízével igazi reggeli tea. Tejjel ajánljuk. 
 

Darjeeling First Flush  1400 HUF 
Muscat character, light, flowery flavour resultsing  from the first spring  
harvest. One of the most lightsome teas from Darjeeling. 
Az első tavaszi szüretből eredő muskotályos karakter, enyhe, virágos  
ízvilág. Az egyik legkönnyedebb tea Darjeelingből. 
 

Assam Special 1400 HUF 
Rich, malty Assam tea with defined flavour full of character.  
Ideal with a touch of milk. 
Gazdag, malátás Assam tea erőteljes, karakteres ízzel. Egy csepp tejjel ajánljuk. 
 

Earl Grey 1400 HUF 
Sophisticated, refreshing, citrus taste blend with natural  
bergamot oil. It is a perfect choice in any hour of the day.  
Frissítő, citrusos ízű, kifinomult keverék természetes bergamot olajjal. 
Bármely napszakban tökéletes választás. 

 
 

English Caramel 1400 HUF 

Flavored black tea that gains its mellow creamy taste by caramel  
pieces. It is magnificent alone or with a drop of milk. 
Ízesített fekete tea, melynek a karamell darabok kölcsönöznek  
bársonyosan krémes ízt. Lenyűgöző önmagában, vagy egy csepp tejjel 
krémesítve. 
 

12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek. 



 

Oolong Teas / Oolong teák 
 

Formosa Royal Oolong 1400 HUF 

This oolong tea made of silver-brown leaves is a perfect choice  

 for having an afternoon tea. The gentle flavour makes it really special. 

Ez az ezüstbarna tealevelekből készült oolong tea tökéletes választás  

délutáni teaként. Gyengéd ízvilága teszi különlegessé.  
 

China Milky Oolong  1400 HUF 

Chinese Milky Oolong is a special oolong tea that owes its 

enchanting taste to the steaming. It is an excellent choice by 

itself or accompanying to a meal. 

A kínai Milky Oolong egy különleges oolong tea, amely varázslatos  

ízvilágát a gőzölésének köszönheti. Önmagában vagy étkezés  

mellé is kitűnő választás. 
 

Green Tea / Zöld teák 
 

Green Tea China  1400 HUF 
This clear, refreshing drink is a great choice after a meal. 
Tiszta, frissítő ital, kitűnő választás étkezés után. 
 

Jasmine Green Tea 1400 HUF 
Gentle, delicious and natural composition of exquisite quality 
green tea and jasmine blossoms.  
Kiváló minőségű zöld tea és jázminvirág gyengéd, ízletes, természetes  
aromájú kompozíciója.  
 

Sencha 2400 HUF 
Pleasant green tea from the Japanese Uji plantations. 
Kellemes zöld tea a japán Uji ültetvényekről. 
 

12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek. 



 

Houjicha Karigane 2400 HUF 
Roasted green tea with minimal caffeine content.  
Enjoy it even before sleep. 
Pirított zöld tea minimális koffeintartalommal.  
Akár elalvás előtt is fogyasztható. 
 

Matcha 2400 HUF 
High quality green tea from Kyoto.  
We prepare it in the traditional way. 
Magas minőségű zöld tea Kyotoból.  
A hagyományoknak megfelelően készítjük. 
 

Matcha Latte 2400 HUF 
We can enjoy its sweat, creamy taste by adding a drop of milk.  
With some natural cane sugar it is a real antioxidant energiser. 
Édes, krémes ízét tej hozzáadásával élvezhetjük. Magas antioxidáns  
tartalmánál fogva némi természetes nádcukorral valódi energiabomba.  

 

White Teas / Fehér teák  
 

Formosa Pai Mu Tan 1400 HUF 
High quality white tea from Taiwan. Its pleasant and decent  
aroma is due to the natural fermentation of the leaves. 
Magas minőségű fehér tea Taiwanból.  A tealevelek természetes  
fermentációjának köszönheti kellemes, visszafogott aromáját. 
 

White Fu  1400 HUF 
Exotic white and green tea blend. Its flavour is rounded off by 
pineapple, strawberry, papaya, raspberry and peach pieces.  
Fehér és zöld tea kombinációja egzotikus aromával. Ízét ananász,  
eper, papaya, málna és barack darabok teszik teljessé. 

 
12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek. 



 

Caffeine-Free, Herbal and Spa Fusion /  
Koffeinmentes gyógynövény és spa kompozíciók 
 
 

Fruit Garden  1400 HUF 
A delicious caffeine free tea speciality blended with apple, hibiscus,  
strawberry, cranberry, goji berry and raisins. 
Pompás, almával, hibiszkusszal, eperrel, áfonyával, gojibogyóval,  
mazsolával kevert koffeinmentes teakülönlegesség. 
 

Rooibos Vanilla  1400 HUF 
Vanilla flavoured African rooibos rich in minerals and vitamins.  
We recommend it with milk. 
Koffeinmentes afrikai rooibos vaníliával, magas ásványianyag és  
vitamintartalommal. Tejjel ajánljuk. 
 

Harmonist  1400 HUF 

Uniquely flavoured rooibos with Indian tulsi, rose aroma, cumin and  

hoary willowherb. Perfect relaxation for both mind and the body. 
Különleges fűszerezésű rooibos indiai bazsalikommal, rózsaaromával, 
köménnyel és füzikével. Valódi kikapcsolódás testnek és léleknek. 

 

Sakurabancha  2400 HUF 

Caffeine-free, premium quality, sweet cherry-leaf tea from the  
heartof Japan. It is excellent after a meal or at any hour of the 
day with some delicious cake. 
Koffeinmentes, prémium minőségű, édes cseresznyelevél tea Japán  
szívéből. Kiváló étkezés után vagy a nap bármely órájában, 

 egy ízletes süteménnyel. 
 

Peppermint  1400 HUF 
Refreshing and calming. We serve it with a little honey. 
Frissít és nyugtat. Néhány csepp mézzel kínáljuk. 
 
12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek 



 

Camomile  1400 HUF 
A bright yellow infusion with the flavours of the camomile flowers. 
We recommend it with honey. 
Ragyogó sárga főzet a virágok ízeivel. Mézzel ajánljuk. 
 

Tea Time  1400 HUF 
Enjoy the light flavour of the black tea without caffeine. 
Élvezze a fekete tea könnyed ízét koffein nélkül. 

 

Homemade Iced Tea  1400 HUF 
We serve our Royal Signature lemonade with fresh lemon juice, 
sugar syrup and ice. 
Royal Signature limonádénkat friss citromlével, cukorsziruppal és 
 jéggel szervírozzuk 
 

Fruity Iced Tea  1400 HUF 
Sweet and refreshing drink with red forest fruits and  
without caffeine.  

Frissítően édes ital piros gyümölcsökkel, koffein nélkül.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek. 



 

Coffee / Kávé 
 

Americano  990 HUF 
Ristretto 990 HUF 
Espresso 990 HUF 
Double Espresso   1300 HUF 
Cappucino   1300 HUF 
Almond Capuccino   1300 HUF 
Flat White   1300 HUF 
Café Latte   1300 HUF 
Royal Vanilla Coffee   1300 HUF 
 

Our coffe selection is available in decaf as well. 
Kávé választékunk koffeinmentes változatban is elérhető. 
 

Hot chocolate  1400 HUF 
Chilli hot chocolate  1400 HUF 
Toppings to choose from: 
Marshmallow, M&M’s, Chocolate balls 
Választható feltétek: 
Mályvacukor, M&M’s, Csokigolyók 
 

Jamaican Blue Mountain Espresso   2500 HUF 
Jamaican Blue Mountain Americano   2500 HUF 
 

Alcoholic hot beverages / Alkoholtartalmú forró italok 
 

Baileys Coffee   2400 HUF 
Irish Coffee   2400 HUF 
Fiaker Hot Chocolate   2500 HUF 
Choco Frangelico   2900 HUF 
 
12% service charge will be added to your bill. The entire service charge is distributed to our employees. 
A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel. A teljes összegből a személyzet tagjai részesülnek. 
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