SNACK
Oliva válogatás
Olive selection
2990 Ft / HUF
Sonka válogatás
(Iberico cebo, Cecina, Tokaji mangalica 36 hónapos)
Ham selection
(Iberico cebo, Cecina, Tokaji mangalica 36 month)
9900 Ft / HUF
Sajtválogatás
(Cathar, Morbier, Peccorino, Stilton) Allergének: 7, 8
Cheese selection
(Cathar, Morbier, Peccorino, Stilton) Allergens: 7, 8
6900 Ft / HUF
Aranygaluska
minimum 2 főre vanília mártással, sós karamell fagylalttal
Golden baked pastry
for sharing, with walnut, vanilla souce and salted caramel ice
cream
4990 Ft / HUF
Rhubarb Spritz
3990 Ft / HUF
Negroni
2990 Ft / HUF
Vermouth Tonic
3490 Ft / HUF

Allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek
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12.

13.
14.

Glutént tartalmazó gabonafélék, azaz búza (például tönkölybúza vagy
khorasan búza), rozs, árpa, zab, illetve hibridizált fajtáik, valamint a belőlük
készült termékek, kivéve: a) búzából készült glükózszirup, beleértve a dextrózt
is (42); b) búzából készült maltodextrin (42); c) árpából készült glükózszirup;
d) alkoholpárlatok – így például mezőgazdasági eredetű etil-alkohol –
készítéséhez használt gabonafélék.
Rákfélék és az azokból készült termékek.
Tojás és az abból készült termékek.
Hal és az abból készült termékek, kivéve: a) vitaminok vagy
karotinoidkészítmények hordozójaként használt halenyv; b) a sör és a bor
derítőanyagaként használt halenyv vagy vizahólyag.
Földimogyoró és az abból készült termékek.
Szójabab és az abból készült termékek, kivéve: a) teljes mértékben finomított
szójababolaj és zsír (42); b) szójababból származó természetes vegyes
tokoferolok (E306), természetes D-alfa tokoferol, természetes D-alfa tokoferolacetát, természetes D-alfa tokoferol-zukcinát; c) szójabab olajából nyert
fitoszterolok és fitoszterol-észterek; d) szójabab olajából nyert szterolokból
előállított
fitosztanol-észter.
Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt), kivéve: a) alkoholpárlatok –
így például mezőgazdasági eredetű etil-alkohol – készítéséhez használt tejsavó;
b) laktit.
Diófélék, azaz mandula (Amygdalus communis L.), mogyoró (Corylus avellana),
dió (Juglans regia), kesudió (Anacardium occidentale), pekándió (Carya
illinoinensis [Wangenh.] K. Koch), brazil dió (Bertholletia ex celsa), pisztácia
(Pistacia vera), makadámia vagy queenslandi dió (Macadamia ternifolia)
és az ezekből készült termékek, kivéve az alkoholpárlatok – így például
mezőgazdasági eredetű etil-alkohol – készítéséhez használt csonthéjasok.
Zeller és az abból készült termékek.
Mustár és az abból készült termékek.
Szezámmag és az abból készült termékek.
Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, illetve 10 mg/liter
összkoncentrációt meghaladó mennyiségben; a számítást a fogyasztásra kész
termékekre vagy az abból a gyártó utasítása alapján elkészített termékekre
vonatkozóan kell elvégezni.
Csillagfürt és az abból készült termékek.
Puhatestűek és az azokból készült termékek.

Allergies or intolerances causing substances and products
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Cereals containing gluten, namely: wheat (such as Khorasan wheat or spelled),
rye, barley, oats or their hybridised strains, and products thereof, except: a)
wheat based glucose syrups including dextrose b) wheat based maltodextrins
c) glucose syrups made from barley; cereals used for making - d) alcoholic
distillates - such as ethyl alcohol of agricultural origin.
Crustaceans and products thereof.
Eggs and products thereof.
Fish and products thereof, except: a) fish gelatine used as a carrier for vitamin
or carotenoid; b) fish gelatine or isinglass in beer and wine fining agent used.
Peanuts and products thereof.
Soybeans and products thereof, except: a) fully refined soybean oil and fat
natural mixed tocopherols derived b) bean (E306), natural D-alpha tocopherol,
natural D-alpha tocopherol acetate, natural D-alpha tocopherol succinate; c)
from soybean oils derived phytosterols and phytosterol esters; plant stanol
ester produced from sterols d) soybean oil.
Milk and products thereof (including lactose), except: a) alcoholic distillates such as ethyl alcohol of agricultural origin - used for making whey; b) lactitol.
Nuts, almonds (Amygdalus communis L.), hazelnuts (Corylus Avellana), walnut
(Juglans regia), cashews (Anacardium occidentale), pecan (Carya illinoinensis),
Brazil nuts (Bertholletia excelsa), pistachio nuts (Pistacia vera), macadamia or
Queensland nuts (Macadamia Ternifolia) and products thereof, except the
alcoholic distillates - such as ethyl alcohol of agricultural origin - used for
making stone fruit.
Celery and products thereof.
Mustard and products thereof.
Sesame seeds and products thereof.
Sulphur dioxide and a level exceeding 10 mg/kg or 10 mg/liter expressed as
SO2 in the final concentration of approximately sulfites; the calculation shall be
made for finished products or on the instructions of the manufacturer of the
products for consumption.
Lupin and products thereof.
Molluscs and products thereof.

