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Welcome fogadás opciók 
 
Pop welcome (30 perc)         2 800 Ft/fő 
Frissen facsart narancslé 
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
 
Jazzy welcome (30 perc)         4 000 Ft/fő  
Maison Louis De Grenelle - Budapest Spark Brut Loire, France 
Frissen facsart narancslé 
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
 
Szimfónia welcome (30 perc)        6 800 Ft/fő 
Maison Louis De Grenelle - Budapest Spark Brut Loire, France 
Bellini 
Sauska Rosé bor 2021, Villány 
Frissen facsart narancslé 
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
 
Pogácsa válogatás(V) 
 
 
Opera welcome (30 perc)         11 000 Ft/fő 
(3 darab / fő) 
 
Furlan Prosecco DOCG 
Légli Géza - Kislaki Irsai-Zenit 2021, Badacsony  
Házi limonádé 
Frissen facsart narancslé 
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
 
Pogácsa válogatás (V) 
Házi marhasonka canapé, fehér kruton, mustármag, tartár szósz, csemegeuborka (LM) 
Kacsamáj mousse, vörösborgél, briós  
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Kávészünet opciók 
 
Pop kávészünet (30 perc)         4 600 Ft/fő 
Kávé- és teaválaszték 
Házi limonádé 
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
 
Jazzy kávészünet (30 perc)        6 500 Ft/fő 
Kávé- és teaválaszték 
Házi limonádé 
Frissen facsart narancslé 
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
 
Pogácsa válogatás (V) 
Gyümölcsnyárs (V) 
 
Édes és sós teasütemények: 

- Mini croissant (V) 

- Mini pain au chocolate (V) 

- Mini vaníliás csiga (V) 

- Kéksajtos profiterol, aszalt paradicsom (V) 
 
Szimfónia kávészünet (30 perc)        8 500 Ft/fő 
Kávé- és teaválaszték 
Házi limonádé 
Frissen facsart narancslé 
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
 
Pogácsa válogatás (V) 
Gyümölcsnyárs (V) 
 
Édes és sós teasütemények: 

- Mini croissant (V) 

- Mini pain au chocolate (V) 

- Mini vaníliás csiga (V) 

- Kéksajtos profiterol, aszalt paradicsom (V) 
 
Quiche választható töltelékkel: 

- cheddar sajt, paraj, fokhagyma (V) 

- bacon, póréhagyma 
 
Canapé válogatás: 

- Fehér kenyér kruton, füstölt padlizsánkrém, sült kápia paprika, kecskesajt (V) 

- Rozskenyér, füstölt lazac tatár, snidlinges sajtkrém, száras kapribogyó 

- Fehér kenyér, pármai sonka, koktélparadicsom, pesto (LM) 
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Szalon snack (60 perc)         13 000 Ft/fő 
Kávé- és teaválaszték 
Házi limonádé 
Frissen facsart narancslé 
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
 
Édes és sós teasütemények: 

- Mini croissant (V) 

- Mini pain au chocolate (V) 

- Mini vaníliás csiga (V) 

- Kéksajtos profiterol, aszalt paradicsom (V) 
 
Salátalevelek, pirított magvak, kígyóuborka, marinált füstölt tofu, málnaecetes dresszing 
(GM, LM, Vegán) 
Skagen toast, (vajon pirított fehér kenyér, majonézes-kapros koktélrák) 
 
Canapé válogatás: 

- Fehér kenyér kruton, füstölt padlizsánkrém, sült kápia paprika, kecskesajt (LM, V) 

- Rozskenyér, füstölt lazac tatár, snidlinges sajtkrém, száras kapribogyó 

- Fehér kenyér, pármai sonka, koktélparadicsom, pesto (LM) 
 
Quiche választható töltelékkel: 

- cheddar sajt, paraj, fokhagyma (V) 

- bacon, póréhagyma 
 
Házi készítésű süteményválogatás cukrászatunkból 
Friss gyümölcsnyárs (GM, LM) 
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Büféreggeli opciók 
 
Pop büféreggeli        13 500 Ft / fő (min.15 fő) 
(az italkínálat 60 percre érvényes) 
Kávé- és teaválaszték 
Házi limonádé, gyümölcslé 
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
 
Reggeli péksütemények, kenyerek, pékáruk 
Vaj, lekvár, méz, mogyorókrém 
Sajtválogatás (4 féle hazai és nemzetközi sajt, házi chutney, gyümölcsök, olajos magvak) (V, 
GM) 
Felvágott válogatás (pármai sonka, téliszalámi, kolbász, savanyúságok, tojáskrém) (LM, GM) 
Müzli, gyümölcsjoghurt, aszalt gyümölcs (GM) 
Granola (GM) 
Friss zöldség (répa baton, angol zeller, retek, paradicsom) és gyümölcs (LM, GM, V) 
 
 
Jazzy büféreggeli        17 500 Ft / fő (min.15 fő) 
(az italkínálat 60 percre érvényes) 
Kávé és teaválaszték 
Házi limonádé 
Frissen facsart narancslé 
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
 
Reggeli péksütemények, kenyerek, pékáruk 
Körözött (GM), hummusz (LM, GM, V), füstölt padlizsánkrém (LM, GM) 
Vaj, lekvár, méz, mogyorókrém 
Felvágott válogatás (pármai sonka, téliszalámi, kolbász, savanyúságok, tojáskrém) (LM, GM) 
Juhtúró, sült kápia paprika (V, GM)  
Sajtválogatás (4 féle hazai és nemzetközi sajt, házi chutney, gyümölcsök, olajos magvak) (V, 
GM) 
Füstölt lazac szeletek, főtt tojás, kapribogyó (LM, GM) 
Müzli, gyümölcsjoghurt, aszalt gyümölcs (GM) 
Császármorzsa, Tokajiban áztatott mazsola, házi baracklekvár 
Almás pite tart 
Friss zöldség (répa baton, angol zeller, retek, paradicsom) és gyümölcs (LM, GM, V) 
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Opera brunch     26 000 Ft / fő (min. 25 fő) 
(az italkínálat 90 percre érvényes) 
Kávé- és teaválaszték 
Házi limonádé 
Frissen facsart narancslé 
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
 
Reggeli péksütemények, kenyerek, pékáruk 
Pogácsa válogatás (V) 
Vaj, lekvár, méz, mogyorókrém 
Mini quiche egyféle választható töltelékkel: 

- cheddar sajt, paraj, fokhagyma (V) 

- bacon, póréhagyma 
 
Körözött (GM), hummusz (LM, GM, V), füstölt padlizsánkrém (LM, GM) 
Tonhalsaláta (LM, GM) 
Kacsamájkrémes mini briós, vörösborgél 
Felvágott válogatás (pármai sonka, téliszalámi, kolbász, savanyúságok, tojáskrém) (LM, GM) 
Sajtválogatás (4 féle hazai és nemzetközi sajt, házi chutney, gyümölcsök, olajos magvak) (V, 
GM) 
Juhtúró, sült kápia paprika (V, GM) 
Füstölt lazac szeletek, főtt tojás, száras kapribogyó (LM, GM) 
Sült bacon (LM, GM), röszti burgonya (V, LM), grillezett paradicsom (V, LM, GM) 
Grillezett fehér kolbász, édes mustár (LM) 
Krémleves csészében, egyféle ízben választható: 

- hideg zöldborsó leves, mentával (V) 

- póréhagyma, burgonya (V) 

- fűszeres paradicsom (V) 
 
Amerikai palacsinta, juharszirup (V) 
Házi készítésű süteményválogatás cukrászatunkból  
Friss zöldség (répa baton, angol zeller, retek, paradicsom) és gyümölcs (LM, GM) 
 
Brunch esetén, extrán kérhető 2 900 Ft / fő felár ellenében: 
Bottega Millesimato Spumante Brut 
Mimóza koktél 
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Büfé menü opciók – 25-60 fő részére 
 
Pop büfé menü       23 000 Ft / fő 
Előételek és canapék 
Frissen sült fehér és barna zsemle (V) 
Kevert salátalevelek háromféle öntettel, cruditék (V, GM, a joghurtöntet kivételével LM) 
Füstölt lazac, rozskenyér, tojáskrém, kapribogyó 
Kacsamáj mousse, vörösborgél, briós 
Pirított csirke, chipotle majonéz, fehér kenyér crouton, savanyított gyöngyhagyma (LM)  
Egyféle választható krém- vagy húsleves 
Krémlevesek: 

- póréhagyma, burgonya (V) 

- fűszeres paradicsom (V) 
Húslevesek (húsával, zöldségekkel):  

- tyúkhúsleves (LM, GM) 

- marhahúsleves (LM, GM) 
Főételek 
Vörösboros marharagu, zöldségek, polenta, marinált mustármag (GM) 
Lazacpisztráng, tejszínes póréhagyma, vajas burgonya (GM) 
Gnocchi, tejszínes gombaragu, paraj (GM, V) 
Paprikás csirkecomb, galuska, uborkasaláta, tejföl 
Desszertek 
Rákóczi tartelette 
Csokoládé mousse (GM) 
Karamell panna cotta, mangó, mogyoró (GM) 
 
 
Jazzy büfé menü        25 500 Ft / fő 
Előételek és canapék 
Frissen sült fehér és barna zsemle (V) 
Kevert saláta levelek, háromféle öntet, cruditék – koktélparadicsom, uborka, répaszeletek (V, 
GM, a joghurtöntet kivételével LM) 
Cézár saláta, pirított csirkemell, parmezán, fokhagymás kruton 

Kacsamáj mousse, vörösborgél, briós 
Házi marhasonka canapé, fehér kruton, mustármag, tartárszósz, csemegeuborka (LM) 
Egyféle választható krém- vagy húsleves 
Krémlevesek: 

- hideg zöldborsó leves, mentával (V) 

- póréhagyma, burgonya (V) 
Húslevesek (húsával, zöldségekkel): 

- tyúkhúsleves (LM, GM) 

- marhahúsleves (LM, GM) 
Főételek 

- Párolt-sült báránylapocka, zöldséges bulgur (LM) 

- Pirított pisztrángfilé, kagylótészta, spenót, pestos halmártás(LM) 

- Paradicsomos, sült padlizsánragu, paprikás kuszkusz (vegán, LM) 

- Gombás pulykamell, párolt brokkoli, póréhagymás, rozmaringos tört burgonya (LM) 
Desszertek 
Gyümölcs tartelette 
Passiógyümölcs - banán profiterol 
Csokoládé mousse (GM) 
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Szimfónia büfé menü      28 000 Ft / fő 
Előételek és canapék 
Frissen sült fehér és barna zsemle (V) 
Grillezett cukkini és padlizsán, romesco mártással 
Kevert saláta levelek, háromféle öntet, cruditék – koktélparadicsom, uborka, répaszeletek (V, 
GM, a jog-hurtöntet kivételével LM) 
Paradicsomos focaccia, házi marhasonka, savanyú uborka (LM)  
Pirított csirke, chipotle majonéz, fehér kenyér crouton, savanyított gyöngyhagyma (LM)  
Rozskenyér, füstölt lazac tatár, snidlinges sajtkrém, száras kapribogyó 
Kétféle választható krém- vagy húsleves 
Krémlevesek: 

- hideg zöldborsó leves, mentával (V) 

- fűszeres paradicsom (V) 
Húslevesek (húsával, zöldségekkel): 

- tyúkhúsleves (LM, GM) 

- marhahúsleves (LM, GM) 
Főételek 
Sült kacsacomb, beluga lencseragu, brokkoli (LM, GM) 
Pirított lazacfilé, zöldfűszeres quinoa, pirított édeskömény, remoulade mártás (LM) 
Bőrös, sült malaccomb, bajor káposzta, tepsis burgonya (LM, GM) 
Zöldség curry, basmati rizs (LM, GM) 
 
Desszertek 
Epres túrókrém, pirított zabpehely (GM) 
Csokoládé textúrák, bogyós gyümölcsök 
Earl Grey Dulcey, ganache, málna  
 
Opera büfé menü      35 000 Ft / fő 
Előételek és canapék 
Salátabár 

- kevert salátalevelek 

- pirított magvak – napraforgó, tökmag, lenmag (vegán, LM, GM) 

- csicseriborsó saláta (vegán, LM, GM) 

- sült-marinált cékla (vegán, LM) 

- cheddar sajt kockák (V, GM) 

- cruditék – koktélparadicsom, uborka, répaszeletek (V, LM, GM) 

- háromféle öntet – mustár (V, LM, GM), balzsamecet (V, LM, GM), joghurt (V, GM) 
Frissen sült fehér és barna zsemle (V) 
Rómaisaláta-levelek, cézár dresszing, pirított csirkemell, parmezán, fokhagymás kruton 
Mini lángos trió (sajtos tejfölös,juhtúrós sonkás,szarvasgomba olajos) 
Sajtválogatás (4 féle hazai és nemzetközi sajt, házi chutney, gyümölcsök, olajos magvak) (V, 
GM) 
Felvágott válogatás (pármai sonka, téliszalámi, kolbász, savanyúságok, tojáskrém)  
Kacsamáj mousse, vörösborgél, briós 
Skagen toast (vajon pirított fehér kenyér, majonézes-kapros ráksaláta) 
Kétféle választható hús- vagy raguleves 
Húslevesek (húsával, zöldségekkel): 

- tyúkhúsleves (LM, GM) 

- marhahúsleves (LM, GM) 
Ragulevesek: 

- gulyásleves (LM, GM) 

- tárkonyos borjúraguleves 
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Főételek 
Gnocchi, tejszínes gombaragu, paraj (GM, V) 
Bélszínérmék, vörösbormártás, gratin burgonya, sült sárgarépa, brokkoli (GM) 
Pirított pisztrángfilé, gyufatészta, kelkáposzta, pesto 
Pirított mangalica szűz, tejszínes erdei gomba ragu, burgonyakrokett 
 
 
Desszertek 
Citromos tartelette 
Zserbó krémes  
Oroszkrém 
Friss gyümölcsnyárs   
 
 
Aria büfé menü        45 000 Ft / fő 
Előételek és canapék 
Salátabár 

- kevert salátalevelek 

- pirított magvak – napraforgó, tökmag, lenmag (vegán, LM, GM) 

- csicseriborsó saláta (vegán, LM, GM) 

- sült-marinált cékla (vegán, LM) 

- cheddar sajt kockák (V, GM) 

- cruditék – koktélparadicsom, uborka, répaszeletek (V, LM, GM) 

- háromféle öntet – mustár (V, LM, GM), balzsamecet (V, LM, GM), joghurt (V, GM) 
Frissen sült fehér és barna zsemle (V) 
Sajtválogatás (4 féle hazai és nemzetközi sajt, házi chutney, gyümölcsök, olajos magvak) (V, 
GM) 
Felvágott válogatás (pármai sonka, téliszalámi, kolbász, savanyúságok, tojáskrém)  
Kacsamáj mousse, vörösborgél, briós 
Füstölt lazac tatár, rozskenyér, kapribogyó 
Skagen toast (vajon pirított fehér kenyér, majonézes-kapros ráksaláta) 
Pirított csirke, chipotle majonéz, fehér kenyér crouton, savanyított gyöngyhagyma (LM)  
Házi marhasonka canapé, fehér kruton, mustármag, tartárszósz, csemegeuborka (LM) 
Kéksajtos profiterol, aszalt paradicsom (V) 
Háromféle választható krém-, hús- vagy raguleves 
Krémlevesek: 

- sárgarépa, gyömbér, koriander (V) 

- póréhagyma, burgonya (V) 

- fűszeres paradicsom (V) 
Húslevesek (húsával, zöldségekkel): 

- tyúkhúsleves (LM, GM) 

- marhahúsleves (LM, GM) 
Ragulevesek: 

- gulyásleves (LM, GM) 

- tárkonyos borjúraguleves 
Főételek 
Gombapaprikás galuskával 
Sült marha hátszín, burgonya gratin, sült sárgarépa, brokkoli (GM) 
Sült kacsacomb, beluga lencseragu, pirított pakchoi (LM, GM) 
Lazacpisztráng, pirított édeskömény, zöldfűszeres quinoa, remoulade mártás (LM, GM) 
Zöldség curry, basmati rizs (V, LM, GM) 
Pirított mangalica szűz, tejszínes erdei gomba ragu, burgonyakrokett 
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Desszertek 
Répatorta, karamell, narancs 
Fehércsoki, eper, madeleine, narancsvirág víz 
Praliné, csokoládé mousse 
Melange, méz-zselé, espresso, panna cotta, törökméz (GM) 
Gyümölcsnyárs (V, LM, GM) 
 

Fingerfood opciók – 15-70 fő részére 

Pop finger food menü       18 900 Ft / fő  
Hideg falatok 
Pogácsa válogatás (V) 
Canape válogatás: 

- Fehér kenyér kruton, füstölt padlizsánkrém, sült kápia paprika, kecskesajt (V) 

- Rozskenyér, füstölt lazac tatár, snidlinges sajtkrém, száras kapribogyó 

- Fehér kenyér, pármai sonka, koktélparadicsom, pesto (LM) 
Gombakrémes mini tart, marinált gomba, csöpögtetett tejföl (V) 
Kéksajtos profiterol, aszalt paradicsom (V) 
Meleg falatok 
Zöldséges tavaszi tekercs, szója dip (V, LM) 
Lazac krokett, marinált uborka, citromos sajtkrém 
Mini pulled pork szendvics, coleslaw 
Desszertek 
Csokoládé mousse, erdei gyümölcs (GM) 
Esterházy cake pop (GM) 
Gyümölcsnyárs (V, LM, GM) 
 
 
Jazzy finger food menü      24 000 Ft / fő 
Hideg falatok 
Pogácsa válogatás (V) 
Canape válogatás: 

- Fehér kenyér kruton, füstölt padlizsánkrém, sült kápia paprika, kecskesajt (V) 

- Fehér kenyér, pármai sonka, koktélparadicsom, pesto (LM) 
Rómaisaláta-levelek, cézár dresszing, csirkemellsonka, parmezán, fokhagymás kruton 
Sós mini tart válogatás: 

- grillezett brie sajt, hagymalekvár, pirított törökmogyoró (V) 

- házi marhasonka, borsos sajtkrém, kapribogyó, petrezselyem, mustár 
Profiterol, kéksajt-krém, szárított paradicsom (V)                                                                        
Kukorica krémleves, pirított garnéla farok, fűszeres kukorica morzsa (GM)  
Meleg falatok 
Gombás gnocchi 
Csirke satay, mogyorós satay mártás, kókusz- és ananászgél (GM) 
Pirított pisztrángfilé, kagylótészta, spenót, pestos halmártás (LM) 
Vörösboros marhapofa, zelleres burgonyapüré, só ágyon sült sárgarépa, marinált mustár-
mag (GM) 
Desszertek 
Karamellizált alma, frangipane tartelette 
Tejcsokoládés tonkabab tartelette, málna 
Fehércsokoládés mille-feuille, pisztácia, eper 
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Opera finger food menü      26 000 Ft / fő 
Hideg falatok 
Pogácsa válogatás (V) 
Fűszeres mogyoró (LM, GM) 
Profiterol, kéksajt-krém, szárított paradicsom (V) 
Kacsamáj mousse, vörösborgél, briós 
Paradicsomos focaccia, házi marhasonka, savanyú uborka (LM) 
Pirított csirke, chipotle majonéz, fehér kenyér crouton, savanyított gyöngyhagyma (LM, GM)  
Canapé válogatás: 

- Fehér kenyér kruton, füstölt padlizsánkrém, sült kápia paprika, kecskesajt (V) 

- Rozskenyér, füstölt lazac tatár, snidlinges sajtkrém, száras kapribogyó 
Sós mini tart válogatás: 

- grillezett brie sajt, hagymalekvár, pirított törökmogyoró (V) 

- erdei gombakrém, marinált gomba, csöpögtetett tejföl (V) 
Meleg falatok 
Csirke satay, mogyorós satay mártás, kókusz- és ananászgél (GM, LM) 
Zöldséges tavaszi tekercs, szója dip (LM, V) 
Sertésszűz tonkatsu, wasabi majonéz 
Pankós rákfarok,chilis paradicsomlekvár (LM) 
Desszertek 
Flódni tartelette 
Madártej panna cotta (GM) 
Túró mousse, eper  
 

Aria finger food menü       40 000 Ft / fő  
Hideg falatok 
Tonhal tatár, barna kenyér, szójagél, marinált gyömbér (LM) 
Kacsamáj mousse, vörösborgél, briós 
Profiterol, kéksajt-krém, szárított paradicsom (V) 
Canapé válogatás: 

- Fehér kenyér kruton, füstölt padlizsánkrém, sült kápia paprika, kecskesajt (V) 

- Fehér kenyér, pármai sonka, koktélparadicsom, pesto (LM) 

- Rozskenyér, füstölt lazac tatár, snidlinges sajtkrém, száras kapribogyó 
Sós mini tart válogatás: 

- grillezett brie sajt, hagymalekvár, pirítot törökmogyoró (V) 

- házi marhasonka, borsos sajtkrém, kapribogyó, petrezselyem, mustár 

- kacsamájkrém, ringlószilvapüré 
Céklasaláta, kecskesajt, gránátalma, fűszeres kesudió, gránátalma vinaigrette (V, GM) 
Cézár saláta, pirított csirkemell, parmezán, fokhagymás kruton 
Meleg falatok 
Pankós rákfarok,chilis paradicsomlekvár (LM) 
Lazacderék, grapefruit vinaigrette, citromhéj-püré (GM) 
Sertésszűz tonkatsu, wasabi majonéz 
Marhapofa, polenta, gomba, brokkoli (GM) 
Zöldség curry, basmati rizs (vegán, LM, GM) 
Desszertek 
Praliné- és csokoládé mousse, keksz 
Almás pite tartelette, dió mousse, barack 
Feketeerdő panna cotta, rebarbara, bazsalikom (GM) 
Profiterol, pisztácia, málna 
Gyümölcsnyárs (V, LM, GM) 
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Felszolgált menük (egy fajta menü választható, maximum 25 főig) 
 
Pop menü 
3 fogás          11 500 Ft / fő    
4 fogás          15 000 Ft / fő 
 
Nyári zöldségsaláta, padlizsán tatár, Bloody Mary granitéé (GM, LM) 
Hideg zöldborsó krémleves, házi marinált lazaccal, tejföllel (GM) 
Kijevi jércemell, füstölt burgonya püré, konfitált fokhagyma, bébi római saláta, hónapos retek  
Vaníliakrémes mille feuille, körte sorbet, körte gél, kamilla 
 
Jazzy menü 
3 fogás          13 500 Ft / fő   
4 fogás          16 900 Ft / fő    
 
Házilag füstölt pisztráng, kovászos uborka velouté, kígyó uborkával, zellerszárral, ropogós 
barna kenyér 
Pirított burgonya-krémleves, lágy tojás, konfitált burgonya, szarvasgomba dresszing (GM, 
LM) 
Sült kacsacomb és füstölt mell, specli, újhagyma, tejföl, torma  
Fehércsokoládé textúrák, sárgabarack, tokaji 
 
Szimfónia menü 
3 fogás          18 000 Ft / fő   
4 fogás          21 000 Ft / fő   
 
Csirke és kacsamáj parfé, savanyított zöldségekkel, grillezett kovászolt kenyér  
Gomba velouté, égetett póréhagyma, marinált gombák, tejföl (GM) 
Faszénen pirított omlós marhapofa, kukorica püré, brokkoli, savanyított bébi kukorica, kuko-
rica kenyér 
Banoffee pite 
 
Aria gála menü  
5 fogás          32 000 Ft / fő   
6 fogás          35 000 Ft / fő   
 
Bélszíntatár, vízitorma, paradicsom, grillezett kovászolt kenyér  
Újházi tyúkleves 
Pirított kacsamáj, aszaltszilva-püré, marinált szilva, lyoni hagyma (LM)  
Tengeri süllő langyos quinoa saláta, pirított zöld spárgával, hollandi mártással (GM, LM) 
Rib-eye steak, konfitált ratte burgonya, kakukkfüves fokhagymás vajban pirítva 
Tiramisu 
 
Vegán menü  
3 fogás          10 000 Ft / fő 
4 fogás          12 500 Ft / fő 
5 fogás          15 000 Ft / fő 
6 fogás          17 000 Ft / fő 
 
Nyári zöldségsaláta, padlizsán tatár, Bloody Mary granitéé (GM, LM) 
Pirított burgonya-krémleves, konfitált burgonya, szarvasgomba dresszing (GM, LM) 
Pirított ördögszekérgomba zöldborsópürével és savanyított gombával 
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Marinált, sült színes répák narancsos glaze-zal fényezve, mandulasajt, kimchi (GM) 
Vegan carbonara 
Kókusz mousse, ananász salsa, mango sorbet 
 
Family Style (4 fős szettek): 20 000 Ft/fő   

Esküvői Family style (4 fős szettek): 25 000/fő (nagyobb adagok)  

Előételek: 
Kenyér és vaj 
Csirke és kacsamáj parfait, savanyított zöldségekkel 
Füstölt pisztrángfilé, zöldalmás édeskömény-salátával, fűszeres napraforgómaggal (GM) 
Kevert salátalevelek balzsamecet-öntettel (V, LM, GM) 
Antipasti válogatás (GM)(mangalica sonka, szürkemarha kolbász, brie sajt, kéksajt, kecske-
sajt, savanyított zöldségek) 
 
Főételek: 
Serpenyős kacsacomb(GM)  
Pirított aranydurbincs (LM, GM) 
Omlós malacpofa(LM, GM) 
Grillezett jércemell 
 
Köretek: 
Gombás-parajos gnocchi (V) 
Basmati és vad rizs 
Langyos quinoa saláta 
Rozmaringos, fokhagymás, pirított ratte burgonya (GM) 
Tavaszi zöldségek 
Remoulade szósz 
 
Desszert: 
Házi készítésű süteményválogatás cukrászatunkból  
 
Italcsomag opciók 
 
Ebéd italcsomag I.          4 200 Ft / fő   
 
2 pohár üdítő vagy ásványvíz 
Kávé- és teaválaszték 
 
Ebéd italcsomag II.          6 500 Ft / fő   
 
1 pohár a felsorolt borokból: Aria Signature White, Rosé, Red Wines  
vagy 1 pohár sör 
1 pohár üdítő vagy ásványvíz 
Kávé- és teaválaszték 
 
Ebéd italcsomag III.          9 000 Ft / fő   
 
2 pohár a felsorolt borokból: Aria Signature White, Rosé, Red Wines  
vagy 2 üveg sör 
1 pohár üdítő vagy ásványvíz 
Kávé- és teaválaszték 
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Pop korlátlan italcsomag (alkoholmentes) 
 
1 óra                          7 500 Ft / fő 
2 óra                        11 500 Ft / fő 
3 óra                        15 000 Ft / fő 
4 óra                        17 500 Ft / fő   
 
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz  
Üdítőitalok 
Házi limonádé 
Gyümölcslevek 
Kávé- és teaválaszték 
 
Jazzy korlátlan italcsomag 
 
1 óra                        11 500 Ft / fő  
2 óra                        16 500 Ft / fő  
3 óra                        19 000 Ft / fő  
4 óra                        21 500 Ft / fő  
 
Aria Signature White, Rosé, Red Wines  
Pátzay Rizling 2021, Badacsony 
Pátzay Rosé 2020, Badacsony 
Pátzay „Blend” (Merlot, Cab. Sauvignon, Cab. Franc) 2017, Badacsony 
Heineken  
Szénsavas italok, rostos gyümölcslevek 
Szénsavas- és szénsavmentes ásványvíz 
Kávé- és teaválaszték 
 

Szimfónia korlátlan italcsomag 
 
1 óra                        13 000 Ft / fő  
2 óra                        18 000 Ft / fő  
3 óra                        23 000 Ft / fő  
4 óra                        25 500 Ft / fő  
 
Légli Géza - Kislaki Irsai-Zenit 2021, Badacsony  
Pátzay Prémium Pinot Noir Rosé 2021, Badacsony  
Steigler Kékfrankos 2020, Sopron 
Heineken 
Szénsavas italok, rostos gyümölcslevek 
Szénsavas- és szénsavmentes ásványvíz 
Kávé- és teaválaszték 
 
Opera korlátlan italcsomag 
 
1 óra                        19 500 Ft / fő  
2 óra                        24 500 Ft / fő  
3 óra                        26 500 Ft / fő  
4 óra                        29 500 Ft / fő  
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Maison Louis De Grenelle - Budapest Spark Brut Loire, France 
Kvaszinger Tokaji Sárgamuskotály Dry 2021, Tokaj  
Yealands Sauvignon Blanc 2021, Új-Zéland 
Sauska Rosé 2021, Villány  
St. Andrea Pinot Noir 2020, Eger 
Fekete Borpince Shiraz Válogatás 2016, Szekszárd 
Heineken 
Szénsavas italok, rostos gyümölcslevek 
Szénsavas- és szénsavmentes ásványvíz  
Kávé- és teaválaszték 
 
Long Drink opcionális csomag korlátlan italcsomagok mellé 6500 Ft / óra   
 
Tanqeray Gin + tonik/ginger ale 
Bulleit Bourbon Whiskey + coke/ginger ale 
Russian Standard Vodka + szóda/narancslé 
Bacardi Rum + coke/ginger ale 
 
 
Koktélok – 4200 Ft / koktél   
 
Mojito – Rum, limelé, cukor, mentalevél, szóda 
Americano – Rosso Vermut, Campari, szóda 
Aperol Spritz – Aperol, prosecco, szóda, narancshéj 
Martini Fiero Tonic – Martini Fiero, tonik 
Moscow Mule – Vodka, lime, gyömbérsör 
Tom Collins – gin, citrom, cukor, szóda 
Old Cuban Highball – rum, menta, prosecco, lime, cukor 
Bellini – barackpüré, prosecco 
 
Előre egyeztetett koktélválasztékkal, fogyasztás alapján számlázzuk. 
 
Koktélbár (15 - 40 főig) 
A fenti koktélok közül 3 kiválasztott koktél korlátlan fogyasztással. 
 
1 óra                           9 000 Ft / fő  
2 óra                        14 000 Ft / fő  
3 óra                        17 000 Ft / fő   
4 óra                        20 000 Ft / fő   
 
Bottle Service     
 
VODKA 
RUSSIAN STANDARD PLATINUM  1000 ml    75 000 Ft 
GREY GOOSE    1000 ml    97 500 Ft 
BELUGA GOLD LINE   700 ml     173 000 Ft 
GIN 
TANQUERAY    700 ml     52 000 Ft 
TERMINUS NO.1.    500 ml     56 000 Ft 
HENDRICK’S    700 ml     68 000 Ft 
MONKEY 47    500 ml     73 000 Ft 
RUM 
BACARDI CUATRO   700 ml     75 000 Ft 
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PLANTATION PINEAPPLE  700 ml     68 000 Ft 
RON ZACAPA 23   700 ml     103 000 Ft 
WHISK(E)Y 
GLENMORANGIE 10   700 ml     77 000 Ft 
JOHNNIE WALKER BLACK LABEL 700 ml     52 000 Ft 
BULLEIT BOURBON   700 ml     59 000 Ft 
TEQUILA 
JOSE CUERVO SILVER  1000 ml    75 000 Ft 
CLASE AZUL REPOSADO  700 ml     280 000 Ft 
DEL MAGUEY MEZCAL TOBALA 700 ml     218 000 Ft 


