
Károlyi - Kastély
Hotel & Restaurant

Előételek / Appetizers 
Kecskesajt / céklák / narancs / mikro zöldségek    2450 HUF
Goat cheese / beets / oranges / micro salad
Gilvesy Sauvignon Blanc 0,1l   1090 HUF

Vaddisznópástétom / zöld dió / vörösboros birsbefőtt    2350 HUF
Wild boar pate / green walnuts / red wine quince compote
Balla Fekete Leányka 0,1l   1490 HUF

Vargányás ravioli / tejszínes rókagomba / mascarpone    2550 HUF
Boletus mushroom ravioli / creamy chanterelle / mascarpone
Zardetto Prosecco Porta Monticano Extra Dry 0,1l   1500 HUF

Paradicsomos csicseriborsó / pirított zöldségek   2150 HUF
Chickpeas in tomato / roasted vegetables
Pannonhalmi Főapátság Rajnai Rizling 0,1l   1190 HUF

Levesek / Soups
Gyöngytyúkleves / zöldségek     2150 HUF
Guinea fowl soup / vegetables
Nyakas Pincészet Irsai Olivér 0,1l   790 HUF

Muflon raguleves / füstölt tea / burgonyagombóc     2450 HUF
Mouflon stew soup / smoked tea / potato dumplings
Heimann & Fiai Szekszárdi Kadarka 0,1l   1390 HUF 

Napi leves (KÉRDEZZE FELSZOLGÁLÓ KOLLÉGÁNKAT)  1 950 HUF
Daily soup (ask our server)



Károlyi - Kastély
Hotel & Restaurant

Főételek / Main Courses 
Fekete tőkehal / tejszínes paraj / póré szalma    3850 HUF
Black cod / creamy spinach / leek-straw
Laposa Szürkebarát 0,1l   880 HUF

Jércemell / sütőtökpüré / pirított karfiol / chips   3350 HUF
Chicken breast / pumpkin puree / roasted cauliflower / chips
Geszler Zöldveltelini 0,1l   870 HUF

Libamáj roston / dödölle / alma / sült hagyma    4650 HUF
Grilled goose liver / dödölle / apple / fried onion
Montes Reserva Chardonnay 0,1l   1290 HUF

Rántott sertésszűz / bécsi burgonyasaláta     3950 HUF
Breaded pork tenderloin / Viennese potato salad
St. Andrea Áldás 0,1l   1590 HUF

Sertéstarja/ burgonyák / sült saláta     3650 HUF
Chuck steak / potatoes/ fried salad
Sebestyén Nánai Kékfrankos 0,1l   1890 HUF

Fácánmell / préselt gyökerek / céklák     5250 HUF
Pheasant breast/ pressed roots/ beets
Kreinbacher Somlói Furmint 0,1l   1050 HUF

Szarvasgerinc / gombák / sült sonka / szalvétagombóc     7450 HUF
Venison / mushrooms / fried ham / dumplings
Pannonhalmi Főapátság Pinot Noir 0,1l   1990 HUF



Károlyi - Kastély
Hotel & Restaurant

Desszertek / Desserts
Rigó Jancsi (Károlyi-csokoládétorta / csokoládékrém / tejszín / meggy)    1950 HUF
Károlyi style chocolate cake / chocolate cream / cream / sour cherry

Túrógombóc / dió / besztercei szilva      1850 HUF
Cottage cheese dumplings / walnut / plum

Macaron válogatás 3 db      2350 HUF
Macaron selection 3 pieces

Csurgói sajtok / fügelekvár    2950 HUF
Cheese plate from Csurgódomb / fig jam

              
 GLUTÉN RÁK TOJÁS HAL FÖLDIMOGYORÓ SZÓJA LAKTÓZ DIÓFÉLE ZELLER MUSTÁR SZEZÁMMAG KÉN-DIOXID PUHATESTŰEK CSILLAGFÜRT
            ÉS SZULFITOK
 GLUTEN CRAB EGG FISH PEANUT SOY LACTOSE NUTS CELERY MOUSTARD SESAM SEED SULPHURE- MOLLUSC LUPIN
            DIOXIDE 

Allergén anyagok:
Allergens:

Az étlapon feltüntetett néhány étel elkészítési ideje hosszabb lehet, mint 20 perc.
Kérdés esetén felszolgálóink készséggel állnak rendelkezésre.

Áraink Magyar Forintban (HUF) értendőek, és a törvényileg előírt 5%-os ÁFA-t és 12% szervízdíjat tartalmaznak.

Bármilyen ételallergia vagy összetevővel szembeni túlérzékenység esetén kérjük, egyeztessen kollégánkkal. Lehetőségeinkhez mérten 
igyekszünk eleget tenni kéréseinek, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden esetben tudjuk ezeket megvalósítani.

Ételeink az összetevőként jelzett allergének mellett nyomokban további allergéneket tartalmazhatnak.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy ételeink azonos konyhai térben készülnek, ezért nyomokban bármely allergén anyagot tartalmazhatnak.

In case of any food allergy or hypersensitivity to any ingredient, please consult our colleague. We will do our best to accommodate your 
requests, but please note that we may not be able to accommodate them in all cases. In addition to the allergens indicated as ingredients, 

our foods may contain traces of additional allergens.
Please note that our meals are prepared in the same kitchen area, so they may contain all types of allergenic substances.


