"Az Apátság királyi páholya"
A Tihanyi Bencés Apátságot a Tihanyi-félsziget vulkanikus hegysorának kelet felé meredeken leszakadó peremén
alapította I. András király 1055-ben, Szent Ányos és Szűz Mária tiszteletére.
Az Apátság cukrászdája a felkelő Nap fényében több, mint 60 éve várja vendégeit.
1961. június 16-án az egykori gazdasági udvar helyén megnyitották a Rege presszót, majd harminc év elteltével
saját cukrászműhelyt alakítottak ki. Így megszületett az Apátsági Rege Cukrászda elődje. A cukrászda az évtizedek
során Tihany egyik ékkövévé vált.

Szeretettel üdvözöljük a több, mint 60 éves cukrászdában!
Mi elkészítjük a rendelését és törekszünk arra, hogy a lehető legrövidebb idő alatt
élvezhesse az ízeket.

Kérjük, itt tartózkodását egy asztalnál töltse el, ezzel munkánkat
nagyban segíti. Asztalonként egy számlát állítunk ki,
számlabontás nem lehetséges.
Áfás számla igényét kérjük előre jelezze, az összesítő kiállítása
után nem lehetséges.
Érezze jól magát, várjuk vissza egy következő élményre is!
We kindly ask you not to change your seat during your stay.
Separated bill and payment are not possible. Enjoy your time!

Gyűjtse a pecséteket a tihanyi ajándékcsomagért!

Nyári frissítők - Summer refreshments
Lavender Tihany Kollagén koktél 0,4l - Collagen coctail with lavender
Levendulás Espresso Tonic - Lavender Espresso Tonic
Házi limonádé 0,4l
citrom / bodza / levendula / málna / meggy

Homemade lemonade
Lemon / Elderflower / Lavender / Raspberry / Sour Cherry

Szőlőfröccs 0,4l - Grape spritz
Rege spritz - habzóbor, levendula, citrom, szóda
Rege pritz - Sparkling wine, lavender, lemon, soda water

Gin & Tonic - Levendulás / Bazsalikomos-málnás / Uborkás
Gin & Tonic - lavender / basil raspberry / cucumber

Alkoholmentes "Gin & Tonic" - Levendulás / Bazsalikomos-málnás / Uborkás
Alcohol free "Gin & Tonic" - lavender / basil raspberry / cucumber

Mézbor Spritz - Levendulás akácmézbor, Lavender Tonic, citrom, rozmaring
Honey wine spritz - Honey wine with lavender, Lavender tonic, lemon, rosemary

Kedvenceink - Favorites
Libamájas "bundásbaguette", édesre sült - balzsamos lilahagymalekvárral (1;3;12)
Hungarian toast with goose liver, balsamic red onion jam

Aszú Essenciával 2003 - Sauska 2 cl
Kaviár ízelítő - pirítós, vörös kaviárral, citrusos tejfölhabbal, savanyú uborkával, lilahagymával (1;4;7;10;12)
Caviar taste - toast with red caviar, citrus sour cream, pickles, red onions

Kreinbacher Classic Brut-al 1 dl
Champagne Moet & Chandon Brut Imperiallal 1 dl
Bundáskenyér sonkával, cheddar sajttal, friss sajtkrémmel töltve, snidlinges tejföl mártogatóssal (1;3;7)
Stuffed Hungarian toast with ham, cheddar cheese, fresh cheese cream, chives sour cream dip

Lazacos tortilla tekercs Rege salátával (1;3;4;7;10;12)
natúr sajtkrémmel, rukkolával, "Balog" majonézzel, mozzarellával
Salmon tortilla roll with Rege salad with natural cheese cream, rocket, "Balog" mayonnaise and mozzarella

Club szendvics Rege salátával (1;3;7;10;12)
grillezett csirkemellel, cheddar sajttal, pirított baconnel, "Balog" majonézzel, lilahagymával
Club sandwich with Rege salad with grilled chicken breast, cheddar cheese, toasted bacon, "Balog" mayonnaise, red onion

BBQ Pulled pork bagel, házi coleslaw salátával (1;3;7;10;12)
"Balog" majonézzel, friss salátával, savanyú uborkával, lilahagymával, pirított cheddar sajttal
BBQ Pulled pork bagel with homemade coleslaw, "Balog" mayonnaise, fresh salad, pickles, red onion, toasted cheddar cheese

Vegetáriánus, Vegán - Vegetarian, Vegan
Vitamin mártogatós - zellerszár, sárgarépa, uborka, tricolor paprika, avokádókrémmel és humusszal (9)
Vitamin dip - celery stalk, carrot, cucumber, tricolor paprika, with avocado cream and humus

Quinoa saláta - madársaláta, gránátalma, uborka, pirított dió, koriander, citrusos vinaigrettel (8)
Quinoa salad - bird salad, pomegranate, cucumber, toasted walnuts, coriander, citrus vinaigrette

Csicseriborsós tortilla - avokádókrémmel, friss zöldségekkel, kókusztejszínes tamarinddal (1;10)
Chickpea tortilla with avocado cream, fresh vegetables and coconut cream tamarind

Reggelik - Breakfast
11 óráig/until 11 o'clock
András király reggelije (1;3;4;7;8;12)
magvas barna kenyér, avokádókrémmel, füstölt lazac szeletekkel, buggyantott fürjtojással, hollandi mártással, vörös kaviárral
King Andras Breakfast - seeded brown bread with avocado cream, smoked salmon slices, poached quail eggs, hollandaise sauce, red caviar

Benedek tojás bécsi zsemlén hollandi mártással és pirított baconnel, Rege salátával (1;3;7;10;12)
Eggs Benedict on Vienna buns with hollandaise sauce, toasted bacon and Rege salad

Benedek tojás bécsi zsemlén hollandi mártással és füstölt lazaccal, Rege salátával (1;3;4;7;10;12)
Eggs Benedict on Vienna buns with hollandaise sauce, smoked salmon and Rege salad

Séf lecsója házi kenyérrel - tojással, kolbásszal (1;3)
Ches's letcho - with eggs and grill sausage

Perjel rántottája házi kenyérrel - magyaros rántotta grillezett libamájjal, Rege salátával (1;3;10)
Hungarian scrambled eggs with goose liver and Rege salad

Hideg ételek - Cold dishes
Sonkás croissant - tormás sajtkrémmel, fekete erdei sonkával, madársalátával, tükörtojással (1;3;7;12)
Ham croissant - with horseradish cream cheese, black forest ham, bird salad and fried eggs

Francia reggeli - croissant, termelői vajjal, sárgabaracklekvárral, 2 dl frissen facsart narancslével (1;3;7)
(Croissant frissen, 20 perc alatt készül el)
French breakfast (croissant, butter, jam, fresh orange juice 2 dl) - Croissant is baked fresh in 20 minutes

Válogatás a szerzetesek kamrájából (1;3;7;12)
Kézműves sajtok, disznóságok, kerti javakkal, levendulazselével
Picking of monk’s chamber - handcrafted cheese, cold pork picking, with fresh vegetables and lavender jelly

Saláták - Salad
Tonhal saláta - friss saláta, paradicsom, lilahagyma, kukorica, parmezán, citrusos vinaigrette (4;7;12)
Tuna salad - salad, tomato, red onion, corn, parmesan, citrus vinaigrette

Cézár saláta - grillezett csirkemell csíkokkal, pirított mandulás kenyérkockával (1;3;4;7;8;10;12)
Caesar salad with grilled chicken breast strips on toasted almond bread cubes

Quinoa saláta füstölt lazaccal (4;8)
madársaláta, gránátalma, uborka, pirított dió, koriander, citrusos vinaigrettel
Quinoa salad with smoked salmon - bird salad, pomegranate, cucumber, toasted walnuts, coriander, citrus vinaigrette

Pizzák
Igyekeztünk a legjobb helyi termelői és olasz alapanyokat összeválogatni, hogy asztalára
varázsoljuk az eredeti ízeket. 32 cm-es nápolyi pizzát sütünk, nekünk így ízlik, kóstolja meg Ön is!

1. Pizza Margherita (1;7;12)

paradicsomszósz, mozzarella, friss bazsalikom
tomato sauce, mozzarella, fresh basil

2. Pizza Margherita Extra - a Te kedvenced (1;7;12)

paradicsomszósz, mozzarella, friss bazsalikom, + választható feltétek
tomato sauce, mozzarella, fresh basil, + add ons

3. Pizza Salame Picante (1;7;12)

paradicsomszósz, mozzarella, pikáns szalámi, friss bazsalikom
tomato sauce, mozzarella, spicy salami, fresh basil

4. Pizza Trallalla (1;7;12)

mascarpone, mozzarella, sonka, kukorica, friss bazsalikom
mascarpone, mozzarella, ham, corn, fresh basil

5. Pizza Tonno (1;4;7;12)

paradicsomszósz, mozzarella, tonhal, olívabogyó, articsóka, parmezán
tomato sauce, mozzarella, tuna, olive, artichoke, parmesan

6. Pizza Magyaros (1;7;12)

paradicsomszósz, mozzarella, sonka, pikáns szalámi, hagyma, csípős paprika
tomato sauce, mozzarella, ham, spicy salami, onion, hot peppers

7. Pizza di Parma (1;7;12)

paradicsomszósz, mozzarella, pármai sonka, koktélparadicsom, rukkola
tomato sauce, mozzarella, parma ham, cherry tomato, rocket

8. Pizza Quattro Formaggi (1;7;12)

paradicsomszósz, mozzarella, kéksajt, mascarpone, parmezán
tomato sauce, mozzarella, bleu cheese, mascarpone, parmesan

9. Pizza a la Rege (1;7;12)

paradicsomszósz, mascarpone, sárgadinnye, pármai sonka, parmezán, rukkola, egész mozzarella
tomato sauce, mascarpone, rockmelon, parma ham, parmesan, rocket, whole mozzarella

Feltétek
sonka, kukorica, olívabogyó, gomba, hagyma, csípős paprika, rukkola, koktélparadicsom, mozzarella
ham, corn, olive, mushroom, onion, hot pepper, rocket, cherry tomato, mozzarella
pikáns szalámi, bacon, tonhal, kéksajt, parmezán, mascarpone, sárgadinnye, articsóka
spicy salami, bacon, tuna, blue cheese, parmesan, mascarpone, rockmelon, artichoke
pármai sonka, egész mozzarella
parma ham, whole mozzarella

Sütemények - Desserts

Fagylaltkelyhek - Sundaes

Levendulás krémes (1, 3, 7)
Levendulás Roséval 1 dl
Lavender mille-feuille

Somlói kehely (1, 3, 7, 8)
3 gombóc vanília fagylalt, rumos piskóta, csokoládé öntet,
tejszínhab, pörkölt dió, mini fánk, roletti
Somló sundae

A Tihanyi karamellás (1, 3, 7)
András király keserűlikőrrel 2 cl
Caramel mille-feuille
Rege torta (1, 3, 6, 7, 8)

Anasztázia likőrben áztatott piskóta, tejszínes diókrém,
étcsokoládé ganache

+ 2 cl Anasztázia királyné levendulalikőrrel
Rege cake
Balatoni vitorla (1, 3, 6, 7)

narancslikőrös-csokoládés piskóta, étcsokoládé ganache

Sail of Balaton

Jeromos atya kedvence (1, 3, 7, 8)

kakaós piskóta, pisztácia ropogós, mangó mousse

Mango mousse cake with pistachio
Mogyorós Latte torta (1, 3, 5, 6, 7)
Hazelnut Latte cake
Epres sajttorta (1, 3, 7, 8)
Strawberry cheese cake

Rákóczi túrós (1, 3, 7)
Hungarian ricotta cake
Meggyes-mákos pite (1, 3, 7, 8)
Poppy seed pie with sour cherry
Almás pite (1, 3, 7, 8)
+vanília fagylalttal
Apple pie

Somlói galuska (1, 3, 6, 7, 8, 12)
Somlo trifle

3 scoops of vanilla ice cream, rum sponge cake, chocolate topping,
whipped cream, roasted walnut, mini donut, rolled wafers

Cukor nélkül is finom
3 gombóc eper fagylalt, friss gyümölcsök
Tasty even without sugar
2 scoops of strawberry ice cream, fresh fruit

Atyák kedvence (1, 5, 7, 8)
2 gombóc csokoládé fagylalt, 1 gombóc vanília fagylalt,
banán, pörkölt mogyoró, csokoládé öntet, tejszínhab, mini
fánk, roletti
Fathers favorite
2 scoops of chocolate ice cream, 1 scoop of vanilla ice cream,
banana, roasted hazelnuts, chocolate syrup, whipped cream, mini donut,
rolled wafers

Tihanyi pezsgés (12)
2 gombóc eper fagylalt, pezsgő, eper ragu
Tihany effervescence

2 scoops of strawberry ice cream, champagne, strawberry ragout

Epermámor (1, 7)
2 gombóc vanília fagylalt, 1 gombóc eper fagylalt,
eper ragu, tejszínhab, mini fánk, roletti
Strawberry rapture

2 scoops of vanilla ice cream, 1 scoop of strawberry ice cream,
strawberry ragout, whipped cream, mini donut, rolled wafers

Hűsítő levendula
3 gombóc levendulás citrom fagylalt, friss gyümölcs
Cooling lavender
3 scoops of lavender-lemon ice cream, fresh fruit

Zöld Arany (7, 8)
3 gombóc vanília fagylalt, pirított tökmag, tökmagolaj,
tejszínhab
Green Gold

3 scoops of vanilla ice cream, roasted pumpkin seed, pumpkin seed oil,
whipped cream

Vanília fagylalt levendulaöntettel ( 7)
Vanilla ice with Lavender syrup

Vanília fagylalt forró málnával (7)
Vanilla ice with hot Raspberry

Mentes sütemények - "free" Desserts

Fagylalt Shake (1, 7) - Ice cream shake
Vanília - vanilla
Csokoládé-banán - chocolate-banana

Levendulás sajttorta (1, 3, 7) - gluténmentes
Lavender cheesecake - glutenfree

Fagylalt - 1 gombóc - Ice cream
vanília, csokoládé, eper, levendulás citrom
vanilla, chocolate, strawberry, lavender-lemon

Bencés torta (3, 5, 6, 7, 8, 12) - gluténmentes

mandulatészta, Tokaji Furmintos sárgabarack chutney,
törökmogyorós csokoládé szuflé, narancsos túrókrém, csokoládé ganache

Benedictine cake - glutenfree

Málnás paleo torta (3, 5, 6, 8)
gluténmentes, tejmentes, cukormentes
törökmogyorólisztescsokoládés tészta, málnalekvár, friss gyümölcs

Raspberry paleo cake - glutenfree, milk free, sugarfree
Mennyei vegán mogyorós (5, 6)
gluténmentes, tejmentes, cukormentes, tojásmentes

Sós sütemények - Salty bakery
Medvehagymás-túrós pogácsa (1, 3, 7) 6 db
Scones with wild garlic and cottage cheese
Sajtos rúd (1, 3, 7) 10 db
Cheese sticks
Káposztás-sonkás hasé (1, 3, 7, 12) 6 db
Hungarian cabbage-ham hash

zabos datolya, "datolyakaramell", vegán csokikrém

Vegan peanut cake - glutenfree, milk free, sugarfree, egg free
Kókusztejes chiapuding pirított magvakkal,
friss gyümölccsel - gluténmentes, tejmentes, cukormentes,
tojásmentes (8)
Chia pudding with coconut milk, roasted seeds and fresh
fruit - glutenfree, milk free, sugarfree, egg free

Aktuális kínálatunkat a süteményes pultban
láthatja, vagy kérdezze tőlünk!
Születésnapi dísztorta, esküvői torta kínálatunkat tekintse meg a
www.apatsagicukraszda.hu oldalon.

Rege specialty
Kávék - Coffee
Ristretto
Espresso
Espresso Macchiato
Espresso Tonic
Rege espresso - espresso, levendula, tejszínhab
Rege espresso - espresso, lavender, whipped cream
Dupla Espresso
Double Espresso
Hosszú kávé
Long coffee
Americano
Cortado
Flat white
Cappuccino
Cappuccino tejszínhabbal
Cappuccino with whipped cream
Rege cappuccino - cappuccino, levendula
Rege cappuccino - cappuccino, lavender
Caffe Latte - Tejeskávé
Latte Macchiato
Melange
Affogato - espresso kávé vanília fagylalttal
Espresso with vanilla ice cream
Klasszikus jegeskávé
Classic ice coffee with vanilla ice cream
Levendulás jegeskávé
Lavender ice coffee with vanilla ice cream
Bailey's jegeskávé
Ice coffee with Bailey's
Babychino
Tejszínhab, Tej, Laktózmentes tej, Kókusztej, Zabtej
Whipped cream, Milk, Lactose-free milk, Coconut milk, Oat milk
Bármely kávénkat kérheti extra ízesítéssel
levendula, vanília, sózott karamell, angol vajas karamell
You can request any of our coffees with extra flavor
lavender, vanilla, salted caramel, english butter caramel
Kedvenc kávéját kérésére koffeinmentes változatban is elkészítjük.

Frissítők - Refreshments
Házi limonádé 0,4l
citrom / bodza / levendula / málna / meggy
Homemade lemonade

Lemon / Elderflower / Lavender / Raspberry / Sour Cherry

Lavender Tihany Kollagén koktél
Collagen coctail with lavender
Házi jegestea 0,4l
Homemade ice tea
Natúr gyümölcslé 0,1l
alma / őszibarack / szőlő
Natural fruit juice
apple / apricot / grape

Frissen facsart narancslé 0,1l
Freshly squeezed orange juice
Napi smoothie 0,25l
Daily smoothie
Theodora ásványvíz
Mineral Water
Aqua Panna ásványvíz - szénsavmentes 0,25l
Mineral Water - still
Rege szűrt víz - szénsavas / szénsavmentes 0,1l
Rege filtered water - sparkling / still
Coca-Cola / Coca-Cola Zero 0,25l
Premium Tonic 0,2l - Lavender Tonic / Uborkás Tonic / Fever Tree

Lélekmelegítők - Soul heaters
Teák
fekete tea, levendulás fekete tea, zöld tea, levendulás zöld tea, gyümölcs tea, levendulás gyümölcs tea
Tea
Black tea, Lavender black tea, Green tea, Lavender green tea, Fruit tea, Lavender fruit tea
Gellért atya gyógyteája

galagonya gerinces hajtás-zsálya-menta-rozmaring-kakukkfű-bodza-akácvirág-diólevél-eperfalevél-levendula-citromfű

Father Gellert’s herbal tea

Forró csokoládé - klasszikus vagy fehér 0,3l
Hot chocolate - classic or white

ízesítések: levendula, vanília, mogyoró, kókusz, mézeskalács, banán, karamell
Flavors: lavender, hazelnut, coconut, gingerbread, banana, caramel

Borok-Wines

Sörök - Beers

Fehérborok:

Dreher 0,4l - csapolt- draught
Pilsner Urquell 0,33l
Levendulás sör 0,33l - Lavender beer
Levendulás búzasör 0,33l - Lavender wheat beer
Hoegaarden búzasör 0,33l
Dreher 0-24 0,33l

Rege - habzó fehérbor
Sparkling wine
Olaszrizling 2021 - Szabó és fia
Irsai Olivér 2021 - Koronczai
Sauvignon Blanc 2021 - Béla és Bandi
Hemina 2020 - Pannonhalmi Apátság

Rosé borok:

Tihany Lavender Rosé 2021
Rosé 2021 - Szabó és fia
Sauska Rosé 2021 - Sauska

Vörösborok:

Tricollis 2020 - Pannonhalmi Apátság
Anianus 2017 - Tihanyi Bencés Apátság
Infusio 2019 - Pannonhalmi Főapátság

Desszertborok:

Zeusz 2018 - Feind
Levendula-Bodza Akácmézbor
Tokaji Aszú 6 puttony 2017 - Gróf Degenfeld
Aszú Essencia 2003 - Sauska

Pezsgők - Sparkling wines

Koktélok - Long drinks
Rege spritz - habzóbor, levendula, citrom, szóda
Sparkling wine, lavender, lemon, soda water
Mézbor Spritz
Levendulás akácmézbor, Lavender Tonic, citrom, rozmaring

Honey wine spritz - Honey wine with lavender, tonic, lemon, rosemary

Aperol spritz - Aperol, habzóbor, narancs, szóda
Aperol, sparkling wine, orange, soda water
Hugo - habzóbor, bodzaszörp, szóda, menta
Sparkling wine, elderflower syrup, soda water, mint
Mimosa - pezsgő, narancslé
Champagne, orange juice
Mojito - fehér rum, menta, lime, nádcukor, szóda
White rum, mint, lime, canesugar, soda water

Hungária Extra Dry 0,2l
Prosecco Zardetto Frizzante
Kreinbacher Classic Brut
Champagne Veuve Clicquot Brut 0,375l
Champagne Veuve Clicquot Brut
Champagne Moet & Chandon Brut Imperial
Champagne Pol Roger Blanc de Blanc - 2015
Champagne Brut Rosé - Billecart Salmon
Dom Perignon
Champagne Piper Heidsieck Magnum 1,5l

Cuba libre - fehér rum, Coca-Cola, lime
White rum, Coca-Cola, lime

Röviditalok - Short drinks

Bazsalikomos-málnás Gin Tonic - Tanqueray No. 10
Basil raspberry Gin Tonic - Tanqueray No. 10

András király keserűlikőr 0,04l
King Andras bitter liqueur
Anasztázia királyné levendulalikőr 0,04l
Queen Anasztazia’s lavender liqueur
Unicum 0,04l
Jägermeister 0,04l
Bailey's 0,04l
Jack Daniel's Single Barrel 0,04l
Monkey Shoulder 0,04l
Martell VSOP 0,04l
Hennessy XO 0,04l
Grey Goose 0,04l
Bacardi 0,04l
Diplomatico Reserva Exclusiva Rum 0,04l
Lavender Tihany Gin 0,04l
Balaton Gin 0,04l
Tanqueray Gin No. 10 0,04l

Testarossa - pezsgő, eperpüré
Champagne, strawberry puree
Levendulás Gin Tonic - Lavender Tihany Gin
Lavender Gin Tonic - Lavender Tihany Gin
Uborkás Gin Tonic - Balaton Gin
Cucumber Gin Tonic - Balaton Gin

Alkoholmentes "Gin & Tonic" - Siegfried Wonderleaf
Levendulás / Bazsalikomos-málnás / Uborkás
Alcohol free "Gin & Tonic" - lavender / basil raspberry / cucumber

Pálinkák - Schnapps
Levendulinka 0,04l
Lavender
Meggy 0,04l
Sour cherry
Kajszibarack 0,04l
Apricot
Szőlő 0,04l
Grape
Birs 0,04l
Quince

Allergének listája - List of allergens
1: Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült
termékek
1: Cereals containing gluten (i.e. wheat, rye, barley, oats, spelt wheat, kamut and hybridized varieties) and products made from
them
2: Rákfélék és a belőlük készült termékek
2: Crustaceans and products made from them
3: Tojás és a belőle készült termékek
3: Eggs and products made from them
4: Hal és a belőle készült termékek
4: Fish and products made from them
5: Földimogyoró és a belőle készült termékek
5: Peanuts and products made from them
6: Szójabab és a belőle készült termékek
6: Soy-bean and products made from it
7: Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt)
7: Milk and products made from it (including lactose)
8: Diófélék (azaz mandula, mogyoró, dió, kesudió, pekándió, brazil dió, pisztácia, makadámia) és az ezekből készült termékek
8: Nuts (almond, hazelnut, walnut, cashew, pecan, Brazil nuts, pistachio, macadamia) and products made from them
9: Zeller és a belőle készült termékek
9: Celery and products made from it
10: Mustár és a belőle készült termékek
10: Mustard and products made from it
11: Szezámmag és a belőle készült termékek
11: Sesame and products made from it
12: Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, illetve 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mennyiségben
12: Sulfur dioxide and the sulfites expressed in SO2 in an amount greater than the total concentration of 10 mg/kg or 10
mg/liter
13: Csillagfürt (lupin) és a belőle készült termékek
13: Lupine and products made from it
14: Puhatestűek és a belőlük készült termékek
14: Molluscs and products made from it
Ételeink az összetevőként jelzett allergének mellett nyomokban tartalmazhatnak további allergéneket. A teljes allergén
összetevő mentességet és a keresztszennyeződés kizárását nem tudjuk garantálni, nem vállalunk felelősséget. További kérdés
esetén bátran forduljon kollégáinkhoz.
In addition to the allergens indicated as ingredients, our foods may contain traces of additional allergens. We cannot
guarantee complete allergen component exemption and the exclusion of cross-contamination, we do not take responsibility. If
you have any further questions, please ask our colleagues.

Áraink az Áfát tartalmazzák. Étel és ital árainkra 14 % szervízdíjat számolunk fel.
HELLO TIHANY

