
 

 

 
- frenchy breakfast  2 croissant, 2 féle lekvár, 2 dl frissen facsart narancslé, 1 meleg ital és 1 palack 2860  

 tisztított víz / 2 croissants, 2 types of jam and butter, 0,2 l freshly squeezed orange  

 juice, 1 hot drink and a bottle of filtered water 
 

- power breakfast  tojásétel 3 tojásból vagy new york bagel vagy croque madame, kosár házi kenyér,  4200  

 2 féle lekvár, 2 dl frissen facsart narancslé, 1 meleg ital és 1 palack tisztított víz   

 any egg plate from 3 eggs or new york bagel or croque madame, bread basket, 2 types of  

 jam and butter, 0,2 l freshly squeezed orange juice, 1 hot drink and a bottle of filtered water 
 

REGGELI ÉTELEK / BREAKFAST 

 

- Alpen müzli, joghurt, szárított gyümölcs / 940 

  Alpen muesli, yoghurt, dried fruits 

- piaci gyümölcstál / 990 

  fruit plate from the market 

- 2 féle lekvár / 2 types of jam    420  

 

- lágytojás (1 tojás) / soft boiled egg (1 egg) 190 

- bacon és comte sajtos rántotta (2 tojás) /  1140  

    bacon and comté cheese scrambled eggs (2 eggs) 

- ham and eggs (2 db / 2 eggs) 1480 

- omlett 3 feltéttel / omelette with 3 toppings 

   kérésre: csak fehérjéből /upon request: eggwhite  

   only (bacon, sajt, paradicsom, paprika,  

   gomba, hagyma /bacon, cheese, tomato,  

   paprika, mushroom, onion) 

   2 tojásból / from 2 eggs 1120  

   3 tojásból / from 3 eggs 1460  

   +mangalica sonka/ mangalitza ham 460 

- füstölt lazac / smoked salmon 1240 

- bécsi virsli (1 pár) / 1060 

  vienna “cracking” sausages (1 pair) 

 

- csodás avokádós pirítós/ heavenly avocado toast 1980 

- new york bagel - sajtkrém, füstölt lazac, 1480 

  paradicsom, kapribogyó / cream cheese, smoked 

  salmon, tomato, caper 

- croque madame – sonka, sajt, tükörtojás,  1780 

  briós / ham, cheese, egg sunny side up, brioche  

- eggs benedict – sonka, buggyantott tojás, 1980 

  briós, hollandi mártás/ ham, poached egg,  

  brioche, hollandaise sauce 

- eggs atlantic – füstölt lazac, buggyantott tojás,   1980 

     briós, hollandi mártás/ smoked salmon,  

   paoched egg, brioche, hollandaise sauce  

 

 

  

REGGELI FRISS HÁZI SÜTEMÉNYEK / PASTRY 

 

- vajas croissant / croissant 380 

- rusztikus bagett / rustic baguette 460 

- császár zsemle / kaiser roll 180 

- bagel  440 
 

 

Nyers vagy félig átsült húsok, szárnyasok, halak, tengeri ételek fogyasztása 

növeli az élelmiszer eredetű megbetegedések kockázatát, különösen ha Önnek 

egyéb egészségügyi problémája is van. 

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy alkalmazkodjunk az előforduló 

ételallergiákhoz, ennek ellenére nem tudjuk garantálni, hogy ennek minden 

esetben meg is tudunk felelni. Kérjük vegye figyelembe, hogy egyes ételeink 

nyomokban mogyoróféléket tartalmazhatnak. 
 

Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish, or eggs may 

increase your risk of foodborne illness, especially if you have a medical 

condition. Although every effort will be made to accommodate food allergies, 

we're afraid we cannot always guarantee meeting your needs. Please note some 

of our dishes may contain traces of peanuts/nuts. 

REGGELI ITALOK / DRINKS 

 

- frissen facsart narancslé /  0.2l 990 

  freshly squeezed orange juice   

- espresso, ristretto, lungo, macchiato 610 

- cortado, piccolo latte, cappuccino  730 

- café latte  780 

- espresso doppio, Americano (double shot) 810 

- flat white (double shot) 850 

- Dilmah tea  890 

- forró csokoládé / sexy chocolate 790 

- tej / milk  0.2l  250 
 

Chef: Pipoly Attila Manager: Kassai Kálmán 

Áraink forintban értendők, a számla végösszegéhez 13,5% 

szervizdíjat számítunk fel. / All prices in HUF, 13,5% service 

charge will be added to the bill. 

REGGELI MENÜK / BREAKFAST BUNDLES 


