MENU

BRINNER
BISTRO
DESSERTS

DESSZERTEK / DESSERTS
SÜTEMÉNYEK / CAKES
Kérjük válasszon a vitrinből!
Desszertjeink között talál glutén-, laktózmentes és
hozzáadott cukrot nem tartalmazó specialitásokat is.
Híres süteményeink történetéről és érdekes összetevőiről
a Zsolnay News-ban olvashat. Kérje felszolgálója
segítségét, hogy megtalálja kedvencét.
Please choose from the showcase!
You will find gluten, lactose and no added sugar dessert
specialities in our selection. Open Zsolnay News for
interesting ingredients and story of our famous desserts and
ask your waiter to help you to choose your one of a kind.
900.PÉKSÜTEMÉNYEK / PASTRIES
Croissant, csokoládés croissant, túrós táska
Croissant, Chocolate Croissant, Ricotta filled Scone
550.POGÁCSA / CHEESE SCONE
400.-

Az étlapon

jellel jelölt ételeket
elvitelre is kínáljuk. Kérje felszolgálója
segítségét, hogy frissen elkészíthessék
kedvenc ételeit, kávéját.
Items marked with
on our menu
are offered for take away. Please ask your
waiter for a freshly prepared box full with your
favourite sandwich and coffee.

DESSERTS

Kérjük, gondoljon rá, hogy egyes ételeink allergizáló anyagokat
is tartalmaznak; kérésére örömmel adunk részletes tájékoztatást.
Please note that some of our dishes contain allergens;
please ask and we’ll be happy to explain.

ALLERGÉN INFORMÁCIÓ
ALLERGEN INFORMATION

zeller
celery

puhatestűek
molluscs

glutént tart. gabonaféle
cereals containing gluten

mustár
mustard

rákfélék
crustaceans

diófélék
nuts

tojás
eggs

földimogyoró
peanuts

hal
fish

szezámmag
sesame seeds

lupin
lupin

szója
soya

tej
milk

kén-dioxid
sulphur dioxide

V vegetáriánus / vegetarian
G glutén hozzáadása nélkül készült / gluten-free
K kímélő / healthy option
L nem tartalmaz laktózt / lactose-free
Áraink forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák.
Az árakhoz 10% felszolgálási díjat számítunk fel.
All prices are in Hungarian Forint, including the VAT
and are subject to additional 10% service charge.
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