
Szobaszerviz
Menü



 
Kérem, tájékoztassa a felszolgálót, amennyiben ételallergiában szenved. 

Minden ár forintban értendô és tartalmazza az ÁFA-t.
Rendeléshez kérem nyomja meg az "In-Room Dining" gombot.

Mondja el kívánságát!
Bármilyen egyéni kívánsággal, kéréssel kérem 

forduljon a Szobaszervízhez. 
Elkötelezett kulináris csapatunk bármikor szívesen 

elkészíti az Ön személyes kedvencét.

Azon ételeinket, amelyek glutént, laktózt vagy  
mogyorót tartalmaznak,  

a következő jelöléssel láttuk el:  
G- glutén, L- tej (laktóz), N- mogyoró



A feltüntetett árakra 12% szervízdíjat számolunk fel. 
G- glutén, L- tej (laktóz), N- mogyoró 

 : alacsony kalóriatartalom opció
A feltüntetett árakra 12% szervízdíjat számolunk fel. 

G- glutén, L- tej (laktóz), N- mogyoró

Reggeli

Kempinski Európai Reggeli  GL 9950 személyenként

Frissen facsart narancs-, grapefruit- vagy sárgarépalé

Egy kosár házi sütésû croissant, péksütemény, zsemle, fehér-, barna- 
és magos toast választék, vaj, méz és dzsem

Frissen szeletelt gyümölcsök

Kempinski müzli, natúr vagy gyümölcs joghurt

Európai sajtválaszték, felvágott különlegességek, füstölt lazac tejszínes tormával

Két frissen elkészített tojás az Ön kívánsága szerint szalonnával, kolbásszal, grillezett 
gombával és paradicsommal 
vagy rántotta, kívánsága szerint sonkával vagy lazaccal 

Tea, kávé, forró csokoládé vagy tej 

Pezsgôs reggeli  GL 16450 személyenként

Kempinski Európai Reggeli egy üveg Moët  Chandon (0,2 l) Brut Champagne-val 
és San Daniele prosciutto-val

Kontinentális reggeli  GL 5200 személyenként

Frissen facsart narancs-, grapefruit- vagy sárgarépalé

Egy kosár házi sütésû croissant, péksütemény, zsemle, vaj, méz és dzsem

Frissen szeletelt gyümölcsök és natúr vagy gyümölcs joghurt

Tea, kávé, forró csokoládé vagy tej

 Balance your breakfast  GL 8950 személyenként

Frissen facsart narancs-, grapefruit-, sárgarépa- vagy paradicsomlé

Organikus granola zsírszegény görög joghurttal vagy ananásszal, eperrel és mangóval

Zsírszegény túró paradicsommal vagy avokádóval, teljes kiôrlésû toast-on, fekete borssal 

Tojásfehérje omlett brokkolival, gombával, paradicsommal, paprikával és friss 
fûszernövényekkel

Tea vagy kávé zsírszegény tejjel (0,1 %)

Reggeli à la carte

Meleg fogások
Francia bundás kenyér juharsziruppal, mézzel vagy csokoládéöntettel  G 2600

Miso leves tofuval és mogyoróhagymával 3200

Kínai rizs tál csirke szeletekkel, chilivel és marinált zöldségekkel 3200

Kínai sült zöldséges rizs, tojással és garnélarákkal 3400

Frissen facsart gyümölcslevek
Narancs / grapefruit / sárgarépalé 1800

Meleg italok
Különféle minôségi- és gyógyteák választéka 1800

Frissen ôrölt hagyományos vagy koffeinmentes kávé 1600

Forró vagy hideg csokoládé  L 1800

Egy pohár hideg vagy meleg tej  L 1300
Az Ön ízlése szerint szervírozva teljes-, zsírszegény-, félig fölözött- vagy szója tejjel.



A feltüntetett árakra 12% szervízdíjat számolunk fel. 
G- glutén, L- tej (laktóz), N- mogyoró

A feltüntetett árakra 12% szervízdíjat számolunk fel. 
G- glutén, L- tej (laktóz), N- mogyoró

BALANCE YOUR DAY
A Kempinski nem számolja a kalóriákat. 

Ehelyett szakképzett dietetikus által ajánlott ételeket kínál, amelyek hozzájárulnak 
az Ön egészsége megôrzéséhez! 

Sült céklasaláta  L 4100
zöld alma / méz / ricotta / narancs / hagyma
Alacsony kalóriájú, de tartalmazza az ajánlott napi antioxidáns mennyiség felét.  
Tökéletes immunrendszer erôsítô.

Minestrone di vedura 2900
A Minestrone-nak alacsony a kalóriatartalma viszont sok A vitamint 
és ásványi anyagot tartalmaz.

Marhasült szendvics  G 4100
teljes kiôrlésû kenyér / rukola / füge  
A teljes kiôrlésû búzaliszt biztosítja a vitaminok, ásványi anyagok és esszenciális zsírsavak 
bevitelét, a rostokkal együtt támogatva az emésztést.

Grillezett tigrisrák 6900
koktélparadicsom / padron chili / sáfrányos rizs

Friss gyümölcssaláta 2150
Egy klasszikus, amely tökéletesen illeszkedik az Ön étrendjéhez, 
mivel kevés zsírt és cukrot tartalmaz.

Reggeli à la carte

Gyümölcs
Friss gyümölcssaláta / szeletelt friss gyümölcsök 2150

Reggelizô pelyhek
Gabonapelyhek (különféle választék)  GL 1450

Gabonapelyhek bogyósgyümölcsökkel  GL 3050

Zabpehely tejjel, mézzel és bogyósgyümölcsökkel  GL 1450

Kempinski müzli  GL 1900

Natúr vagy gyümölcs joghurt  L 1000

Zsírszegény görög joghurt  L 1000

Tojásételek
Fôtt tojás 890

„Benedict tojás” posírozott tojás hollandi mártással  GL 2750

Két friss tojásból: az Ön ízlése szerint elkészítve 1650

További hozzávalókból, grillezett paradicsommal körítve 2350

Felvágottak és halspecialitások
Különbözô nemzetközi felvágottak és kitûnô sajtválaszték  L 3100

Füstölt vagy pácolt lazac tejszínes tormával L 3100



A feltüntetett árakra 12% szervízdíjat számolunk fel.
G- glutén, L- tej (laktóz), N- mogyoró

A feltüntetett árakra 12% szervízdíjat számolunk fel.
G- glutén, L- tej (laktóz), N- mogyoró

Nobu étterem
A Nobu Budapest, amely a város szívében, a Kempinski Hotel Corvinus Bécsi utca felôli oldalán 

kapott helyet, az elsô közép-európai tagja a világhírû Nobu étterembirodalomnak. 
A japán gasztronómia rajongói megízlelhetik Nobuyuki Matsuhisa mesterszakács világhírû 

specialitásait, aki konyhájában a japán hagyományokat ötvözi Dél-Amerika ízvilágával.

12:00 és 23:00 között felszolgálva. 
 

Nobu Taco-k lazaccal  G 6100
2 db finger food

Nobu Taco-k Szt. Jakab kagylóval vagy tonhallal  G 7500
2 db finger food

Yellowtail sashimi pikáns Jalapeno paprikával 7900
3 db finger food

Fehér húsú hal sashimi szárított vörös misoval 6700
3 db finger food

Alaszkai fekete tôkehal falatok salátaágyon 8000
4 db finger food

Sushi válogatás 11500
7 db nigiri, 1 db gunkan maki, 1 tekercs

Sashimi válogatás 13500
13-14 db

ÉS Bisztró
Fedezze fel a magyar-bécsi ízeket az ÉS Bisztró étlapjának legnépszerûbb fogásaiban! Kóstolja 

meg prémium minôségû, száraz érlelésû steakjeinket és a két nemzetre jellemzô fogásokat, 
a 21. század ízlésének megfelelôen újragondolva.

Tokaji libamájpástétom  G 5400
gyümölcskompót / házi briós 

Gulyásleves  G 3400
házi csipetkével

ÉS Bisztró Cheese Burger*  GL 5800
marha pástétom / jégsaláta / paradicsom / sajt / amerikai káposztasaláta 
steak burgonya 
*Kérje szénhidrátmentesen

Pisztrángfilé  GL 5600
burgonyás rétes / gomba / spenót

Grill specialitásunk: Hátszín  L 8500
szarvasgombás burgonyapüré / kis saláta

Érlelt marha bélszín   9400
idény zöldség / béarni szósz / steak burgonya

Borjúpaprikás  GL 5400
galuska / uborkasaláta

Meleg almás rétes  GLN 2400
vanília öntettel

Best Seller  GL 6900
Sonka és szalámi válogatás, sajttál 2 személyre, 2 pohár borral



A feltüntetett árakra 12% szervízdíjat számolunk fel.
G- glutén, L- tej (laktóz), N- mogyoró

A feltüntetett árakra 12% szervízdíjat számolunk fel. 
G- glutén, L- tej (laktóz), N- mogyoró

Gyerek menü
Gyermek menü

Micimackó  G 2100
csirkehúsleves / zöldségek / tészta

Spongyabob  GL 2800
rántott halrudacskák / tartármártás

Pókember  GL 4200
rántott borjúszelet / hasábburgonya 

Alex az oroszlán  GL 4200
házi gyermek burger / sajt / hasábburgonya

Szófia Hercegnô  GL 2800
penne tészta / sajt szósz / grillezettt csirkemell csíkok

Shrek  GLN 1500
frissen sütött palacsinta / nutella vagy csokoládé

Jégkorszak  L 1800
házi készítésû fagylalt kehely

Szobaszerviz ajánlatunk
24 órás szobaszervizünk széles ételválasztékkal nyújt teljeskörû szolgáltatást vendégeinknek. 

Szakácsaink készséggel állnak rendelkezésre, hogy a különleges táplálkozási 
igényeknek is eleget tegyenek.

Kérjük, tekintse meg szobaszervizünk ajánlatait:

„Caprese” saláta  L 4400
bivaly mozzarella / paradicsom / olívaolaj / friss bazsalikom

Caesar saláta  GL 4900 
római saláta / Caesar dresszing / parmezán / csirkemell / kruton

Hagyományos Klubszendvics  G 4900
grillezett csirkemell / jéghegysaláta / paradicsom / bacon szalonna 
tükörtojás / steak burgonya

Spaghetti vagy penne  GL 4400
választás szerint bolognai vagy paradicsomszósz / friss fûszerek 
reszelt parmezán

Atlanti lazac  GL 6200
sáfránymártás / zöldspárga / burgonyás gnocchi

Bécsi szelet  GL 5800
borjúszelet / pirított burgonya / zöldségsaláta

Hagyományos Crème Brûlée  L 2400
marinált eper

Sajt választék  GLN 5600
hazai és európai sajtok / szôlô / birsalmasajt / zeller / dió / sós ropogtatnivaló



A feltüntetett árakra 12% szervízdíjat számolunk fel.A feltüntetett árakra 12% szervízdíjat számolunk fel.

Italok
Alkoholtartalmú italok

Sör

Soproni (Magyarország) 0, 5 l 1300

Heineken (Hollandia) 0, 33 l 1200

Pezsgô és habzóbor üveg (0,2 l) 

Moët  Chandon Brut Imperial 13900 

 üveg (0,75 l) pohár (0,1 l)

Moët  Chandon Brut Imperial 35900 

Brimoncourt Blanc de Blancs 39900

Veuve Clicquot Ponsardin Rosé 39900

Dom Perignon Vintage 86900

Louis Roederer Cristal 119900

Furlan Prosecco DOCG 13900 2600

Sauska Tokaji Brut 11900 2300

Sauska Tokaji Brut Rosé 11900 2300

Italok
Alkoholmentes italok

Ásványvizek

Szigetközi szénsavas / mentes 0, 25 l 990

Szigetközi szénsavas / mentes 1, 00 l 1900

Evian / Badoit 0, 33 l 1300

Aqua Panna / San Pellegrino 0, 75 l 2500

Frissen facsart zöldség- és gyümölcslevek

Narancs / Grapefruit / Sárgarépa 0, 20 l 1800

Ananászlé 0, 20 l 1950

Zöldség- és gyümölcslevek

Alma / Ôszibarack / Paradicsom / Narancs 0, 20 l 980

Egyéb alkoholmentes italok

Cola / Cola light / Sprite / Fanta 0, 25 l 990

Tonic / Ginger Ale / Bitter Lemon 0, 25 l 1100

Ice Tea 0, 33 l 990

Red Bull 0, 25 l 1800

Forró italok

Kávé / koffeinmentes kávé 1600

Nagy adag forró csokoládé 1800

Nagy adag forró tej 1300

Egy kanna Ronnefeldt tea az Ön választása szerint: 1800 
zöld, fekete, gyógynövény vagy gyümölcstea  

Cappuccino / Espresso / Caffé Latte / Flat white 1100



A feltüntetett árakra 12% szervízdíjat számolunk fel.

A feltüntetett árakra 12% szervízdíjat számolunk fel.
Minden ár forintban értendô és tartalmazza az ÁFA-t. 

Rendeléshez kérem nyomja meg az "In-Room Dining" gombot.

Italok
Alkoholtartalmú italok

Fehérborok üveg (0,75 l) pohár (0,15 l)

Chardonnay 10500 2500
Sauska, Tokaj

Sauvignon Blanc 10800 2800
Haraszthy, Etyek

Pinot Gris 10800 2800
Figula Mihály, Balatonfüred

Furmint Birtok 13900 2800
Sauska, Tokaj

Chablis 13990
William Fevre, Burgundy, Franciaország

Sauvignon Blanc 15990
Yealands, Marlborough, Új Zéland

Rosé bor üveg (0,75 l) pohár (0,15 l)

Vylyan Rosé 10500 2800
Vylyan, Villány

Italok
Alkoholtartalmú italok

Vörösborok üveg (0,75 l) pohár (0,15 l)

Merlot 12900 2800
Vylyan, Villány

Cabernet Sauvignon 12900 2800
Gere, Villány

Pinot Noir 12900 2800
St. Andrea, Eger

Cuveé 7 19900
Sauska, Villány

Cabernet Franc 24500
Sauska, Villány

Tignanello I.G.T 38990
Marchesi Antinori, Toszkána, Olaszország

Bôvebb borajánlatunkat kérje a Szobaszerviztôl.




