
ROOM SERVICE
Reggeli/Breakfast

Telefonos mellék: 405
Ext. phone number: 405
07:00-9:30/ 7 – 9:30 AM

Éjszakai/Night
Telefonos mellék: 100

Night room service phone number: 100
22:00-12:00 / 10 PM – 12 PM

Avalon Ristorante a’ la carte
Telefonos mellék: 405

Ext. phone number: 405
12:00-22:00 / 12 PM – 10 PM

Tojás, tejszínes camambert, baby spenót, vajas tészta
Egg, creamy camambert, baby spinach, buttered pasta

Lazac
Salmon

vagy/or

San Daniele érlelt prémium sonka
San Daniele ham

vagy/or

Padlizsán
Eggplant

Továbbá minden reggeli mellé frissen facsart narancslevet, 
szűrt – Floe Water – vizet, szezonális gyümölcsöket 

és házi készítésű pékárut biztosítunk vendégeink számára!

Moreover we provide freshly squeezed orange juice, 
filtered – Floe Water - water, seasonal fruits and home made pastries to our dear guests!

Friss kevert saláta by BioSzentandrás
(Friss Bio saláta és zöldségek)

Fresh mixed salad leaves by BioSzentndrás
(Fresh Bio salad leaves & vegetables) 

7.500.-

Cézár szendvics
(Füstölt kacsamell, szívsaláta, parmezán)

Caesar sandwich
(Smoked ducked breast, romain lettuce, parmesan)

9.500.-

Áraink forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák.
All of  our prices are in HUF, and include the VAT.

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a számla végösszege 
13%-os szervizdíjat, illetve 3.000 Ft.- szobaszervizdíjat tartalmaz.

Dear customers! Please note that a 13% service fee 
and a 3.000.-HUF room service charge are included in the bill.

0-24h szobai italszerviz 
Lobby bárunk kínálata, vagy Bottle Bar itallapja alapján 

Rendelés a 100-as melléken
Nonstop room drink service by 

the selection of  the Lobby Bar or you can order all day long from the Bottle Bar menu. 
Please dial the 100 ext. number.

Avalon
Premium Quality

Mozzarella caprese / Mozzarella caprese
4.900 Ft

Vitello tonnato
4.200 Ft

Spagetti aglio olio / Spaghetti aglio, olio
3.900 Ft

Tagliatelle bolognai / Tagliatelle with bolognese ragout
4.200 Ft

Kacsamell, cékla, sütőtök / Duck breast, beetroot, pumpkin
9.700 Ft

Sertésszűz, kelkáposzta, burgonya, kelbimbó /
Pork tenderloin, kale, potatoes, brussel sprouts

7.900 Ft

Avalon Krémes
2.400 Ft

V

V

V

TOP 100


