
Menü /     
Menu   
InterMezzo    
12:00-18:00 óra között  /  available between 12 pm – 6 pm

Ár / PrICe 

Sajt vÁlogatÁS / CheeSe SeleCtIon  1900,-
sárgabarack chutney, zöld dió püré / 

apricot chutney, green walnut pure

FelvÁgott ízelítő / Cold CutS Platter   3300,-
Mangalica sonka, Csabai szalámi, szürkemarha szalámi, Pick téli szalámi, kacsamájas zsír, chilis 
gyöngyhagyma, csemege uborka, tojáskrém / 

Mangalitza ham, Csabai salami, grey cattle salami, Pick salami, duck liver spread, chili pearl onions, 
pickles, egg cream

CézÁr SalÁta / CeaSar Salad 2900,-
bébi római saláta, cézár öntet, szalonna, parmezán, csirkemell , kruton /

baby roman salad, ceasar dressing, bacon, parmesan, chicken breast, crouton

SzendvICS hÁzI PanInI kenyérben /                                                    2300,- 
SandwICh In hoMe-Made PanInI bread  
lazac / sonka / sajt / csirke és bacon

saláta, uborka, paradicsom, fűszeres sajtkrém, burgonya chips /

salmon / ham / cheese / chicken and bacon

salad, cucumber, tomato, spicy cheese cream, potato chips

Ár / PrICe 

gulyÁSleveS / goulaSh SouP 1900,-
marhalábszár, házi tészta, répa, burgonya, gyöngyhagyma /

beef shin, home-made noodles, carrot, potato, pearl onion

PIrított CSIrkeMell / grIlled ChICken breaSt 3100,-
kevert saláta / sült burgonya / grillezett zöldségek 

mixed salad / fried potato / grilled vegetables

ar anydurbInCS FIlé / gold Sea breaM FIllet 6500,-
kevert saláta / sült burgonya / grillezett zöldségek

mixed salad / fried potato / grilled vegetables

PaPPardelle  2800,-
paradicsom, cukkíni, paraj, padlizsán, bazsalikom, érlelt Parmezán /

tomato, zucchini, spinach, eggplant, basil, aged Parmesan

Sajttorta / CheeSeCake 1990,-
erdei gyümölcs, málna gél /

wild fruits, raspberry gel

Áraink huF-ban értendőek. Áraink az ÁFa-t tartalmazzák.  
15% szervizdíjat számítunk fel az étel- és italfogyasztásra. 

our prices are in huF. vat included.  
we charge a 15% service fee for food and beverages.

gerbeaud gasztronómia kft.

F&b director: Marcell Fekete / F&b Manager: attila olasz

Chef: gergely kövér / Pastry Chef: zsuzsanna Szabó / bar Manager: borbála anger

 

high note Skybar

budapest h-1051, hercegprímás utca 5. / +36 20 438 8648

table reservation: www.highnoteskybar.hu

www.ariahotelbudapest.com


