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Allergének / Allergens
szója

mogyoró

szezámmag

diófélék

glutén

mustár

zeller

soya

peanut

sesame

nut

gluten

mustard

celery

Szeretettel üdvözöljük kedves Vendégünket a Napfényes Étteremben!
Örömünkre szolgál, hogy ellátogatott hozzánk! Éttermünkben 2008
óta kínálunk vegán ételeket, italokat és desszerteket mindazok számára,
akik egészségesebbé és tudatosabbá szeretnék tenni táplálkozási szokásaikat, vagy egyszerűen csak szeretnének kipróbálni egy újfajta konyha
művészetet. A vegán konyha gazdag nemzetközi és magyaros választéka, a bőséges adagok, a kellemes hangulat és a barátságos kiszolgálás
éttermünket nem csupán a hazai, de külföldi vendégeink körében is
világszerte népszerűvé tette az elmúlt években.
A természetes életmód jegyében ételeinket kizárólag minőségi növényi
alapanyagokból készítjük el, tisztított vízzel főzünk, és semmilyen for
mában sem használunk ízfokozókat, mesterséges színezékeket, aromákat
vagy tartósítószereket. Fogásainkat nagy szeretettel, elhivatottsággal és
szakértelemmel készítjük el – ezen túl pedig kedves, szívélyes kiszolgálást
kívánunk nyújtani egy olyan környezetben, ahol vendégeink a finom
ízek és kellemes hangulat mellett lelkileg és szellemileg is feltöltődhetnek.
Ezt a szándékunkat segítik többek közt kiadványaink, illetve különleges
programjaink is, melyeket az Étteremhez tartozó Napfényes Rendezvényterem kínál vendégeinknek.
A Napfényes Étterem minden dolgozója az egészséges életmód
elkötelezett híve. Ebben a szellemben készítjük és szolgáljuk fel ételeinket, és járulunk hozzá ahhoz, hogy vendégeink jól érezzék magukat
nálunk. Reméljük, hogy szép élményekkel gazdagodik majd nálunk, és
szívesen tér vissza hozzánk!
Jó étvágyat kíván:
A Napfényes Étterem csapata

Napfényes Étterem és Cukrászda
1053 Budapest, Ferenciek tere 2.
(a Veres Pálné és a Curia utca sarkán)
Telefon: 06-20/311-0313
Nyitva tartás: hétfőtől vasárnapig 12–22.30 óráig
info@napfenyesetterem.hu
www.napfenyesetterem.hu

We warmly welcome you to the Napfényes Restaurant!
We are pleased to see you! Since 2008, our restaurant has been serving
vegan dishes, beverages and desserts for those who wish to adopt
healthier and more conscious dietary habits or who simply wish to try
a new way of dining. The rich Hungarian and international selection of
vegan cuisine, generous portions, pleasant atmosphere and our friendly
service have distinguished our restaurant over the recent years amongst
our domestic as well as foreign guests coming from all parts of the
world.
In the spirit of a healthy way of life, our dishes are made solely from
top quality plant-based ingredients and cooked with purified water,
containin
g no flavor enhancers, artificial colorings, aromas or pre
servatives whatsoever. Our dishes are prepared with a lot of love,
dedication and expertise – we strive to provide kind, cordial service
in an environment where our guests can enjoy delicious flavors and
a pleasant atmosphere as well as replenish their mental and spiritual
stores. This intention is mirrored in our publications and the unique
events taking place at the Napfényes Event Hall functioning as part of
the Restaurant.
All employees of the Napfényes Restaurant are dedicated to a healthier
way of life. We prepare and serve our dishes in this spirit, doing our
best to make sure our guests enjoy themselves. We sincerely hope that
all our guests will have a pleasant time at our establishment and look
forward to visiting us again!
Enjoy your meal!
the Napfényes Restaurant team

Napfényes Restaurant and Pastry Shop
1053 Budapest, Ferenciek tere 2.
(on the corner of Veres Pálné and Curia street)
Telephone: 06-20/311-0313
Open: Monday to Sunday 12–22,30 hours
info@napfenyesetterem.hu
www.napfenyesetterem.hu

Levesek / Soups

Kerti zöldségleves grízgombóccal

sárgarépa, fehérrépa, karfiol, cukkini, karalábé,
zöldborsó, vöröshagyma, olívaolaj, fûszerek,
tönkölybúzadara

Garden Vegetable Soup
with Semolina Dumplings

carrots, turnips, cauliflower, zucchini, kohlrabi,
peas, onions, olive oil, spices, semolina

650 Ft / huf

Francia hagymaleves

póréhagyma, vöröshagyma, fokhagyma,
tönkölybúzaliszt, olívaolaj, fûszerek,
szójatejszín, tönkölykenyér, növényi sajt

French Onion Soup

leeks, onions, garlic, spelt flour, olive oil,
spices, soy creamer, spelt bread,
non-dairy cheese

650 Ft / huf

Babgulyás

szárazbab, sárgarépa, fehérrépa, zeller,
vöröshagyma, burgonya, tönkölybúzaliszt, olaj,
fûszerek, tönkölycsipetke, szójajoghurt

Hungarian Bean Goulash Soup
dried beans carrots, turnips, celery, onions,
potatoes, spelt flour, oil, spices, spelt batter
pearls, soy yogurt

	csészében / In a Cup (2,5 dl) 650 Ft / huf
Bográcsban / In a Kettle (5 dl) 1200 Ft / huf

Az árak a szervizdíjat nem tartalmazzák. / Prices do not include service fee.

Saláták / Salads

Cézár saláta

jégsaláta, tartármártás, fokhagymás tönkölyzsemlekocka, sült tofukocka, reszelt
növényi sajt, petrezselyem

Caesar Salad

iceberg lettuce, tartar sauce,
garlicky spelt bread cubes, fried tofu cubes,
grated non-dairy cheese, parsley

1550 Ft / huf

Fitneszsaláta-mix

zöldsaláta, rukkola, jégsaláta, olajbogyó, házi
vegyes csírák, olívaolaj, citromlé, zöldfûszeres
szójajoghurtöntet, kukorica tortillachips

Fitnes Salad

salad greens, arugula, iceberg lettuce, olives,
homemade mixed sprouts, olive oil, lemon juice,
yogurt sauce with herbs, corn chips

1550 Ft / huf

Salátabár
önkiszolgáló

Salad Bar
self-service

	Kicsi / Small 600 Ft / HUF
nagy / Big 1100 Ft / HUF

Az árak a szervizdíjat nem tartalmazzák. / Prices do not include service fee.

előételek / Starters

Zöldséges szamósza, almacsatni,
indiai papadlepény

tönkölybúzaliszt, zöldborsó, burgonya, sárgarépa,
spenót, reszelt növényi sajt, alma, fûszerek,
lencseliszt, nádcukor

Vegetable Samosa, Apple Chutney,
Indian Papadum Flatbread
spelt flour, green pea, potato, carrots,
spinach, grated non-dairy cheese, apples,
spices, lentil flour, cane sugar

1450 Ft / huf

Grillezett zeller-, sárgarépa- és
céklarudak, ezersziget öntet,
olívás pita

zeller, sárgarépa, cékla, tönkölybúzapita,
olívaolaj, tartármártás, paradicsompüré, fûszerek

Grilled Celery-Carrot-Beetroot
Sticks, Thousand Island
Dressing, Olive Pita Bread
celery, carrots, beetroot, spelt flour pita,
olive oil, tartar sauce, tomato puree, spices

1450 Ft / huf

Főételek / main course

Grilltál

pácolt szejtánszelet, sült édesburgonya,
grillezett zöldségek (sárgarépa, kápiapaprika,
brokkoli, hagyma, kelbimbó), olívaolaj, fûszerek,
zöldfûszeres szójajoghurtmártás

Grill Platter

marinated seitan cutlets, fried sweet potatoes,
grilled veggies (carrots, bells peppers, broccoli,
onions, Brussels Sprouts), olive oil, spices,
soy yogurt dressing with herbs

2200 Ft / huf
Az árak a szervizdíjat nem tartalmazzák. / Prices do not include service fee.

Főételek / main course

Humusztál falafellel

házi csicseriborsó-fasírtok, humuszkrém,
friss zöldsaláta, zöldfûszeres szójajoghurt
tönkölybúzapitával vagy hasábburgonyával

Humus Platter with Falafel

homemade chickpea fritters, humus cream,
fresh salad greens, soy yogurt with herbs
and spelt flour pita bread or French fries

2200 Ft / huf

Kijevi töltött szejtán bundában
ezersziget öntettel*

házi fôzésû szejtánszelet, fûszeres növényi
sajtkrém, tönköly zsemlemorzsa, jázminrizs,
párolt brokkoli, tartármártás, paradicsompüré,
olívaolaj, fûszerek

Stuffed Breaded Seitan Kiev with
Thousand Island Dressing*
homemade seitan cutlets, spicy non-dairy cream
cheese, spelt bread crumbs, jasmine rice,
braised broccoli, tartar sauce, tomato puree,
olive oil, spices

2200 Ft / huf

Tofusajt bundában erdei lekvárral,
barnarizzsel, diós salátamixszel*

szójasajt, csicseriborsóliszt, kukoricaliszt, erdei
gyümölcsök, nádcukor, barnarizs, olaj, fûszerek,
zöldsaláta mix, pörkölt dió

Breaded Tofu ‘Cheese’ with
Forest Fruit Jam, Brown Rice,
String Beans and Walnut Salad*
soy cheese, chickpea flour, corn flour, forest
fruits, cane sugar, brown rice, oil, spices,
salad greens, blanched walnuts

2200 Ft / huf

Napfényes tál két személyre

rántott növényi sajt, grillezett szejtánszelet,
kijevi töltött szejtán, házi falafelgolyó, zabfasírt,
tofusajt bundában, rizi-bizi, hagymás tört
burgonya, párolt káposzta, hasábburgonya,
tartármártás, fokhagymás majonéz

Napfényes Platter for Two

fried non-dairy cheese, grilled seitan cutlets,
stuffed breaded seitan Kiev, homemade falafel, oat
fritters, breaded tofu cheese, rice and peas, mashed
potatoes with onions, braised cabbage, French fries,
tartar sauce, garlic non-dairy mayonnaise

4600 Ft / huf
Az árak a szervizdíjat nem tartalmazzák. / Prices do not include service fee.

Tészták / Pasta

Wokban sült zöldséges tészta
durum spagetti, lilahagyma, ceruzabab,
padlizsán, kápiapaprika, angolzeller,
gyömbéres édes-savanyú mártás,
szezámmag

Wok Noodles with Vegetables
durum spaghetti, red onions, spring beans,
aubergine, bell peppers, celery stalks,
ginger sweet and sour souce,
sesam

2000 Ft / huf

Pirított rizstészta ázsiai módra

rizstészta, káposzta, sárgarépa, kápiapaprika,
vöröshagyma, bébikukorica, tofu, gyömbéresfokhagymás szójaszósz, szezámmag, olívaolaj,
lime (bambuszpálcika kérhetô)

Fried Asian Rice Noodles

rice noodles, cabbage, carrots, bell peppers,
onions, baby corn, tofu, ginger-garlic
soy sauce, sesame seeds, olive oil, lime
(with optional bamboo chopsticks)

2000 Ft / huf

Mediterrán fusilli pesztóval,
mandulával

durumtészta, növényi sajt, brokkoli, cukkini,
friss bazsalikompesztó, lilahagyma, fokhagyma,
pirított-szeletelt mandula, rukkola

Mediterranean Fusilli
with Pesto and Almonds

durum pasta, non-dairy cheese, broccoli,
zucchini, fresh basil pesto, red onions, garlic,
blanched sliced almonds, arugula

2000 Ft / huf

Az árak a szervizdíjat nem tartalmazzák. / Prices do not include service fee.

Magyaros ételek / Hungarian Dishes

Kolozsvári töltött káposzta

házi savanyú káposzta, töltött káposztalevelek
(szejtán, jázminrizs, barnarizs, gabonakolbász,
zabpehely, fûszerek), szójajoghurt, pácoltsült szejtánszelet és grillezett szójavirsli,
tönkölybúzakenyér-szelet

Stuffed Cabbage à la Kolozsvár

homemade sauerkraut, stuffed cabbage leaves
(seitan, jasmine rice, brown rice, faux sausage,
oatmeal, spices), soy yogurt, marinated and fried
seitan cutlets and grilled soy hotdogs, spelt
bread slice

2200 Ft / huf

Lecsós szejtánbrassói*

házi készítésû szejtán, steak burgonya, lecsó
(vöröshagyma, paprika, paradicsom, fûszerek),
sült hagymakarikák, kovászos uborka

Seitan Roast à la Brasov with
Ratatouille*

homemade seitan, steak fries, ratatouille (onions,
paprika, tomato, spices), fried onion rings, pickles

2200 Ft / huf

*

Ételeinkbôl fél adag is rendelhetô
az eredeti ár 70%-áért.

*

Dishes are available in half orders
for 70% of their full price.

Az árak a szervizdíjat nem tartalmazzák. / Prices do not include service fee.

Gluténmentes ételek / Gluten-free Dishes

Kerti zöldségleves

sárgarépa, fehérrépa, karfiol, cukkini, karalábé,
zöldborsó, vöröshagyma, olívaolaj, fûszerek

Garden Vegetable Soup

carrots, turnips, cauliflower, zucchini, kohlrabi,
peas, onions, olive oil, spices

650 Ft / huf

Fitneszsaláta-mix

zöldsaláta, rukkola, jégsaláta, olajbogyó, házi
vegyes csírák, olívaolaj, citromlé, zöldfûszeres
szójajoghurtöntet, kukorica tortillachips

Fitness Salad

salad greens, arugula, iceberg lettuce, olives,
homemade mixed sprouts, olive oil, lemon juice,
yogurt sauce with herbs, corn chips

1550 Ft / huf

Tofusajt bundában erdei lekvárral,
barnarizzsel, diós salátamixszel
szójasajt, csicseriborsóliszt, kukoricaliszt,
erdei gyümölcsök, nádcukor, barnarizs,
olaj, fûszerek, zöldsaláta mix,
pörkölt dió

Breaded Tofu ‘Cheese’ with
Forest Fruit Jam, Brown Rice,
String Beans and Walnut Salad
soy cheese, chickpea flour, corn flour, forest
fruits, cane sugar, brown rice, oil, spices,
salad greens, blanched walnuts

2200 Ft / huf

Az árak a szervizdíjat nem tartalmazzák. / Prices do not include service fee.

Gluténmentes ételek / Gluten-free Dishes

Pirított rizstészta ázsiai módra

rizstészta, káposzta, sárgarépa, kápiapaprika,
cukkini, vöröshagyma, bébikukorica, tofu,
gyömbéres-fokhagymás szójaszósz, szezámmag,
olívaolaj, lime (bambuszpálcika kérhetô)

Fried Asian Rice Noodles

rice noodles, cabbage, carrots, bell peppers,
zucchini, onions, sweet corn, tofu, ginger-garlic
soy sauce, sesame seeds, olive oil, lime
(with optional bamboo chopsticks)

2000 Ft / huf

Gluténmentes grilltál

pácolt tofuszelet, sült édesburgonya, pirított
zöldségek (sárgarépa, kápiapaprika, brokkoli,
hagyma, kelbimbó), olívaolaj, fûszerek,
zöldfûszeres szójajoghurtmártás

Gluten-free Grill Platter

marinated tofu cutlets, fried sweet potatoes,
grilled veggies (carrots, bells peppers, broccoli,
onions, Brussels Sprouts), olive oil, spices,
soy yogurt dressing with herbs

2200 Ft / huf

Glutén- és cukormentes
kölesgombóc szójajoghurtos
öntettel
köles, kukoricadara, kókuszreszelék,
szójajoghurt, xilit, vanília, citrom

Gluten- and Sugar-free Millet
Dumplings in Soy Yogurt
Sauce

millet, grits, shredded coconut, soy yogurt,
xylitol, vanilla, lemon

950 Ft / huf

*

Ételeinkbôl fél adag is rendelhetô
az eredeti ár 70%-áért.

*

Dishes are available in half orders
for 70% of their full price.

Az árak a szervizdíjat nem tartalmazzák. / Prices do not include service fee.

Gyerekmenük / Children Menus
Rántott növényi sajt
hasábburgonyával, tartárral

Grilled Non-Dairy Cheese with
Fries and Tartar Sauce

1400 Ft / huf

Paradicsomos-„sajtos”
fusillitészta

Fusilli Pasta in Tomato Sauce
with “Cheese”
1400 Ft / huf

Nyers ételek / Raw Dishes
Zöld turmix (0,35 dl)

spenótlevél, alma, uborka, petrezselyem,
datolya, tisztított víz, citromlé

Green Shake (350 ml)

spinach leaves, apples, cucumber, parsley, dates,
purified water, lemon juice

800 Ft / huf

Nyers vegyes ízelítô

zöldfûszeres zöldségpástétom, manduláskesudiós „sajtgolyó”, aszalt kréker,
friss vegyes saláta, olívakrém

Mixed Raw Platter

vegetable spread with herbs, almond and
cashew ‘cheese’ balls, dried crackers,
fresh mixed salad, olive cream

1900 Ft / huf

Kréker

szezámmag, napraforgó, lenmag, sárgarépa,
káposzta, fokhagyma, olívaolaj, fûszerek

Crackers

sesame seeds, sunflower seeds, flax seeds,
carrots, cabbage, garlic, olive oil, spices

550 Ft / huf portion
Az árak a szervizdíjat nem tartalmazzák. / Prices do not include service fee.

Pizzák / Pizzas

Margherita

éleszôs tönköly pizzatészta, paradicsommártás,
paradicsomkarika, oregánó, növényi sajt

Margherita

leavened spelt pizza dough, tomato sauce,
tomato slices, oregano, non-dairy cheese

2100 Ft / huf

Háromsajtos

élesztôs tönköly pizzatészta, paradicsommártás,
pritaminpaprika, olajbogyó, oregánó,
háromféle növényi sajt

Napoli

élesztôs tönköly pizzatészta, paradicsommártás,
gabonaszalámi, kukorica, tönkölykolbász,
paradicsomkockák, oregánó, növényi sajt

Zöldimádó

Three Cheese

leavened spelt pizza dough, tomato sauce,
bell peppers, olives, oregano,
three kinds of non-dairy cheese

Napolitan

leavened spelt pizza dough, tomato sauce,
faux salami, corn, spelt sausage, tomato cubes,
oregano, non-dairy cheese

Green-Lover

élesztôs tönköly pizzatészta, paradicsommártás,
kukorica, brokkoli, cukkini, hagyma, olívabogyó,
oregánó, növényi sajt

leavened spelt pizza dough, tomato sauce,
corn, broccoli, zucchini, onions, olives,
oregano, non-dairy cheese

Jalapeño

Jalapeño

élesztôs tönköly pizzatészta, paradicsommártás,
szejtánkocka, gabonaszalámi, paradicsomkockák,
jalapeñopaprika, oregánó, növényi sajt

Magyaros

élesztôs tönköly pizzatészta, paradicsommártás,
gabonakolbász, lilahagyma, pritaminpaprika,
oregánó, növényi sajt

leavened spelt pizza dough, tomato sauce,
seitan cubes, faux salami, tomato cubes,
jalapeño peppers, oregano, non-dairy cheese

Hungarian

leavened spelt pizza dough, tomato sauce,
faux sausage, red onions, bell peppers,
oregano, non-dairy cheese

2300 Ft / huf
Az árak a szervizdíjat nem tartalmazzák. / Prices do not include service fee.

Pizzák / Pizzas

Szénégetô

élesztôs tönköly pizzatészta, paradicsommártás,
gabonakolbász, szejtánkocka, füstölt tofu,
lilahagyma, oregánó, növényi sajt

Mészégetô

Coal-Burner

leavened spelt pizza dough, tomato sauce,
faux sausage, seitan cubes, smoked tofu,
red onions, oregano, non-dairy cheese

Chalk Burner

élesztôs tönköly pizzatészta, szójajoghurtöntet,
gabonakolbász, szejtánkocka, füstölt tofu,
lilahagyma, oregánó, növényi sajt

leavened spelt pizza dough, soy yogurt sauce,
faux sausage, seitan cubes, smoked tofu,
red onions, oregano, non-dairy cheese

Hawaii

Hawaii

élesztôs tönköly pizzatészta, paradicsommártás,
szejtánkocka, kukorica, ananász, oregánó,
növényi sajt

Mediterrán

élesztôs tönköly pizzatészta, paradicsommártás,
cukkini, aszalt paradicsom, rukkola, oregánó,
növényi sajt

Pikáns

élesztôs tönköly pizzatészta, gabonaszalámi,
lecsó, csípôs paprika, vöröshagyma, oregánó,
növényi sajt

leavened spelt pizza dough, tomato sauce,
seitan cubes, corn, pineapple, oregano, non-dairy
cheese

Mediterranean

leavened spelt pizza dough, tomato sauce,
zucchini, sun-dried tomatoes, arugula, oregano,
non-dairy cheese

Piquant

leavened spelt pizza dough, faux salami,
ratatouille, hot peppers, red onions, oregano,
non-dairy cheese

2300 Ft / huf

Pizzakenyér (Focaccia)

élesztôs tönköly pizzatészta, fokhagyma,
olívaolaj, rozmaring

Pizza Bread (Focaccia)

spelt pizza dough, garlic, olive oil,
rosemary

800 Ft / huf
Az árak a szervizdíjat nem tartalmazzák. / Prices do not include service fee.

Pizzák / Pizzas

Felárak

Toppings

Extra feltét

Extra topping

+ 150 Ft / huf adag / portion
Extra növényi sajt

Extra non-dairy cheese

+ 400 Ft / huf adag / portion
Feles pizza
(két pizza kombinációja)

Halved pizza
(a combination of two pizzas)
2500 Ft / huf

A pizzák átmérôje 30 cm.
Elkészítési idô kb. 20 perc.

The pizzas are 30 cm in diameter.
It takes approx. 20 minutes to prepare them.

Az árak a szervizdíjat nem tartalmazzák. / Prices do not include service fee.

Köretek / Side Dishes

Hasábburgonya

Fries

Hagymás tört burgonya

Mashed Potatoes with Onions

Fûszeres steak burgonya

Spicy Steak Fries

Barna rizs

Brown Rice

Jázminrizs

Jasmine Rice

Rizi-bizi

Rice with Peas

Párolt káposzta

Braised Cabbage
700 Ft / huf

Grillezett zöldségek

Grilled Vegetables
1000 Ft / huf

Kenyérszelet

Slice of Bread
50 Ft / huf

Az árak a szervizdíjat nem tartalmazzák. / Prices do not include service fee.

Feltétek / Extras

Falafelgolyó (csicseriborsó fasírt)

Falafel (chickpea fritter)

150 Ft / huf

Növényi sajt magvas bundában

Non-dairy Cheese Breaded in
Seeds

Magyaros zabfasírt
(100 g)

Hungarian-flavored Oat Fritter
(100 g)
350 Ft / huf

Rántott szejtánszelet
(100 g)

Fried Seitan Cutlet
(100 g)

Pácolt, grillezett szejtánszelet
(100 g)

Marinated, Grilled Seitan Cutlet
(100 g)

Pácolt, grillezett tofuszelet
(80 g)

Marinated, Grilled Tofu Patty
(80 g)

450 Ft / huf

Az árak a szervizdíjat nem tartalmazzák. / Prices do not include service fee.

Öntetek / Condiments

Fûszeres paradicsomszósz

Spicy Tomato Sauce

300 Ft / huf

Zöldfûszeres
szójajoghurtmártás

Soy Yogurt Sauce
with Herbs

Fokhagymás növényi majonéz

Garlic Non Dairy Mayonnaise

Tartármártás

Tartar Sauce

Humuszkrém

Hummus

Ezersziget öntet

Thousand Island Dressing
400 Ft / huf

Az árak a szervizdíjat nem tartalmazzák. / Prices do not include service fee.

Desszertek / Desserts

Hamis túrógombóc
szójajoghurtos öntettel

köles, kukoricadara, tönköly zsemlemorzsa,
szójajoghurt, nádcukor, vanília, citrom

Faux Cottage Cheese Dumplings
in Soy Yogurt Sauce
millet, grits, spelt bread crumbs, soy yogurt,
cane sugar, vanilla, lemon

950 Ft / huf

Somlói galuska

vaníliás-diós-karobos piskóta, vaníliakrém,
karoböntet, dió, szójatejszínhab

Somló Sponge Cake

vanilla-walnut-carob sponge cake, vanilla cream,
carob sauce, walnuts, whipped soy cream

950 Ft / huf

Cukrászsütemények

Confectionery Goods

Tekintse meg napi kínálatunkat
a süteményes vitrinben!
Take a look at our daily selection
in the display case!

Desszertjeinkbôl fél adag is rendelhetô
az eredeti ár 70%-áért.

Our desserts are available in half orders
for 70% of their full price.

Az árak a szervizdíjat nem tartalmazzák. / Prices do not include service fee.

Italok / Drinks

Saját készítésû italok

Limonádé
(tisztított víz, nádcukor, citromlé)

Homemade Drinks

Lemonade
(purified water, cane sugar, lemon juice)

100 Ft / huf 1 dl / 100 mls
Gyömbéres limonádé
Rózsavizes limonádé

Ginger Lemonade
Rosewater Lemonade

120 Ft / huf 1 dl / 100 mls
Slimfitt limonádé (xilittel)

Slim Fit Lemonade (with xylitol)

130 Ft / huf 1 dl / 100 mls

Turmixok

Wellness turmix (sárgabarack, rizstej, rizstejszín,
datolya, gyömbér, chia-mag, citrom)
Banánturmix (banán, rizstej, szójakrém,
agavészirup, citrom, fahéj)
Eperturmix (eper, rizstej, szójakrém, datolya,
agavészirup, citrom)
Hawaii turmix (kókusztej, rizstej, ananász,
ananászlé, agavészirup, citrom)
Zöld turmix (spenótlevél, petrezselyemzöld,
alma, uborka, datolya, tisztított víz, citromlé)

Shakes

Wellness Shake (apricots, rice milk, rice creamer,
dates, ginger, chia seeds, lemon juice )
Banana (bananas, rice milk, soy creamer, agave
syrup, lemon juice, cinnamon)
Strawberry (strawberries, rice milk, soy creamer,
dates, agave syrup, lemon juice)
Hawaii (coconut milk, rice milk, pineapple,
pineapple juice, agave syrup, lemon juice)
Green Shake (spinach leaves, parsley, apples,
cucumbers, dates, purified water, lemon juice)

800 Ft / huf 3,5 dl / 350 mls

Gyümölcslevek

100%-os gyümölcslevek
(alma, narancs, paradicsom)

Fruit Juices

100% fruit juices
(apple, orange, tomato)

150 Ft / huf 1 dl / 100 mls

Ananászlé

Pineapple juice

200 Ft / huf 1 dl / 100 mls
Az árak a szervizdíjat nem tartalmazzák. / Prices do not include service fee.

Italok / Drinks

Frissen facsart narancslé

Freshly Squeezed Orange Juice

250 Ft / huf 1 dl / 100 mls

Frissen préselt levek

Alma
Cékla
Sárgarépa
Vitaminkoktél (alma, cékla, sárgarépa)
Energiakoktél (alma, gyömbér, répa)

Freshly Squeezed Juices

Apple
Beetroot
Carrot
Vitamin cocktail (apples, beetroot, carrots)
Energy Cocktail (apples, ginger, carrots)

220 Ft / huf 1 dl / 100 mls

Egyéb italok

Other Drinks

Tisztított víz

Purified water

30 Ft / huf 1 dl / 100 mls
Szentkirályi ásványvíz

Szentkirályi mineral water

300 Ft / huf 5 dl / 500 mls
Bio rizstej

Organic Rice Milk

200 Ft / huf 1 dl / 100 mls

Gabonakávék (koffeinmentes)
Bio gabonakávé növényi tejjel

Grain Coffee (caffeine-free)

Organic grain coffee with non-dairy milk

400 Ft / huf
Bio capuccino gabonakávéból
szójatejhabbal

Organic Grain Coffee Cappuccino
with Whipped Soy Milk

500 Ft / huf
Rendelhetô mennyiség: minimum 2 dl

Smallest available amount: 200 mls

Az árak a szervizdíjat nem tartalmazzák. / Prices do not include service fee.

Bio teák / Organic Teas

Gyógynövényteák

Herbal Teas

Bodza Hársfa Kakukkfû Kamilla

Elderberry Linden Thyme Chamomile

450 Ft / huf 3,5 dl / 350 mls

Forró gyömbérital

Hot Ginger Drink

450 Ft / huf 3,5 dl / 350 mls

English Tea Shop teák

English Tea Shop Teas

Tropical Punch
bio citromfû, borsmenta, hibiszkusz,
csipkebogyó, kamilla, alma, természetes mangó,
ôszibarack és gránátalma ízesítéssel
Spiced Red Fruits
bio hibiszkusz, csipkebogyó, alma, fahéj,
borsmenta, természetes eper, meggy és málna
ízesítéssel
Super Berries
bio hibiszkusz, rooibos, fodormenta,
málna, eper, kék áfonya, természetes málna
és eper ízesítéssel
Ginger & Citrus
bio citromfû, narancshéjdarabok, gyömbér,
természetes narancs és mandarin ízesítéssel
Refresh Me
bio fodormenta, citromfû, kakukkfû,
eukaliptuszlevél, citrommirtusz, citromhéj
Happy Me
bio citromfû, alma, narancshéj, gyömbér,
kardamom, koriander, fahéj, körömvirág

Tropical Punch
organic lemon balm, peppermint, hibiscus,
rose hip, chamomile, apples, natural mango,
peach and pomegranate flavors
Spiced Red Fruits
organic hibiscus, rose hip, apples, cinnamon,
peppermint, natural strawberry, sour cherry
and raspberry flavors
Super Berries
organic hibiscus, rooibos, spearmint, raspberry,
strawberry, blueberry, natural raspberry
and strawberry flavors
Ginger & Citrus
organic lemon balm, orange peel, ginger,
natural orange and tangerine flavors
Refresh Me
organic spearmint, lemon balm, thyme,
eucalyptus leaves, lemon myrtle, lemon peel
Happy Me
organic lemon balm, apples, orange peel, ginger,
cardamom, coriander, cinnamon, calendula

450 Ft / huf 3,5 dl / 350 mls

Extra agavé szirup

Extra Agave Syrup

200 Ft / huf 30 g / 30 gs
Az árak a szervizdíjat nem tartalmazzák. / Prices do not include service fee.

