
Kedves Vendégünk! 

Szeretettel köszöntjük a Hunguest BÁL Resortban, nagy örömmel tölt el minket, hogy 
szállodánkat választotta.  Munkatársaim nevében is szeretném kifejezni szívélyes 
üdvözletünket, és bízom benne, hogy a nálunk, és az ebben a csodálatos régióban töltött 
idő Önök  számára kellemes és emlékezetes lesz. 

A szállodai szolgáltatásainkat, éttermi, wellness és egyéb lehetőségeket részletesen 
megtalálja ebben a brosúrában. Pihenjen, kapcsolódjon ki nálunk, feledkezzen bele az 
ezerarcú Balaton látványába, vagy fedezze fel Balatonalmádi páratlan természeti értékeit, 
régi villaépületeit, zegzugos utcáit. Ha bármire szüksége lenne, kollégáimmal örömmel 
állunk rendelkezésére, nyugodtan hívjon minket bármikor a következő melléken: 1

Üdvözlettel,

Diószegi János

Szállodaigazgató

Szobaszerviz
Room service



Recepció  0-24

Svédasztalos reggeli  7.00 - 10.00

Svédasztalos vacsora  18.00 - 21.00

Lobby bár  10.00 - 22.00

Skyrose Bar  16.00 - 23.00

Étterem  12.00 - 21.00

Nyitvatartások

Spa & Wellness  8.00 - 20.00

Wellness bar  10.00 - 18.00

Játszószoba  0-24

Medencék  8.00 - 20.00

Szaunák  10.00 - 20.00

Recepció  1     Étterem  2     Spa  3     Lobby bár  4     Skyrose Bar  5

Telefonszámos mellékek 

Általános információk 

Check-in  15.00

Check-out  10.00 

Korai bejelentkezés  11 órától - 9 000 Ft / szoba előzetes egyeztetés alapján

Késői kijelentkezés  19.00 óráig - 9 000 Ft / szoba

Fizetési módok Bankkártya  (Maestro, MasterCard, Visa, AMEX), SZÉP-kártya (OTP, K&H, MKB) 

Készpénz elfogadása: kizárólag a recepción (HUF, EUR)

Idegenforgalmi adó  515 Ft / fő / éj - 18 éves kor felett

Kisállat felár  6 000 Ft / éj

Parkolás Felszíni parkoló  1 500 Ft / éj 

Teremgarázs  3 000 Ft / éj 

Elektromosautó töltés  A részletekről érdeklődjön a recepción.

Dohányzás Csak a kijelölt területeken. Szobában, közösségi terekben TILOS!

Wifi kapcsolat

Elérhető a hotel területén:  hunguest



Bár I Étterem I Konyha   2-es mellék

Szobaszerviz  6.00-22.00

Asztalfoglalás:  szabad asztalok függvényében 

KAKAS Brasserie & Grill  minőségi alapanyagok, frissítők, ínycsiklandó falatok, grillvacsorák.

Svédasztalos reggeli, illetve á la carte vacsora

Lobby Bár, Skyrose Bar  Kávé - és italfogyasztás, snack

Allergének Konyhánkon tojást, tejet, lisztet és különböző mogyoró, valamint diófajtákat 

használunk, így nem tudjuk 100% bizonyossággal kizárni az esetleges keresztallergiák

előfordulását, ezért ételeink nyomokban tartalmazhatnak allergéneket.

Parkolás

Szállodánk 121 db felszíni parkolóhelyet biztosít, kettő darab elektromosautó töltővel.



Strand

Látogasson el strandunkra, amely mindössze néhány perces sétára található a szállodától:
Vendégeink ingyenes látogathatják strandunkat nyitvatartási időben (8.30 - 19.00) június 
és szeptember között. 

Téli szezon alatt strandunk zárva van, a téli szezon október 1-től május 31-ig tart.



Prémium kétágyas szoba

A Balaton színei inspirálták a barátságos, kékes-zöld színvilágú 67 db prémium kétágyas 
szobánk berendezését. Klimatizált, tágas zuhanyzós szobáink a szálloda 1-6. emeletén 
találhatóak és a szálloda parkjára néznek, részleges kilátással a Balatonra, valamint 
Balatonalmádi környező dombjaira.

A szobákban két - 90x200-as matraccal felszerelt - ágy található, melyek igény esetén 
összetolhatóak. Ezen szobatípusból 3 db a speciális kialakításának köszönhetően 
mozgáskorlátozott vendégek számára is alkalmas.
Alapterület: 22-24 m2.

Szobainformációk

A 190 prémium kétágyas szoba és 19 lakosztály színei tükrözik a vízközeliséget és a tó 
víztükrének jellegzetes kékes-zöldes színvilágát. A szobák letisztultan elegánsak, a 
művészien összeválogatott egyedi textíliák és az akvarell technikával készült dekorációk a 
Balaton simogató érzését adják vissza és szinte minden szobából lenyűgöző kilátás tárul elénk.



Prémium panorámás szoba

Élvezze a lenyűgöző kilátást a Balatonra a 72 db egyedi tervezésű, hangulatos, környezetünk 
természetes színvilágát visszaadó szobáink bármelyikéből. A szobák a szálloda 5-12. emeletein 
találhatóak, mindegyik zuhanykabinos, klimatizált és franciaágyas (180x200 cm).

A szobák ideálisak kikapcsolódni vágyó párok, házastársak részére.
Alapterület: 22-24 m2.

Családi szoba

Összenyitható családi szobáink ideálisak egy-, két- vagy többgyermekes családok számára.
Mindkét szobapárhoz saját televízió és zuhanykabinos fürdőszoba tartozik, két külön bejárattal 
is rendelkeznek. A szobák pótágyazás nélkül négy fő kényelmes elhelyezésére alkalmasak,
az ágyak mérete: 90 x 200 cm az egyik szobában, a másik szobában pedig franciaággyal  
rendelkeznek (180x200 cm).

A szobákat hangszigetelt, kulccsal zárható dupla ajtók választják el egymástól.
Alapterület: 44-48 m2.

Junior lakosztály 

A 12 db letisztult eleganciájú, pazar kilátással rendelkező két légterű lakosztályunkban a 
franciaágyas hálószobából és a kényelmes nappali részből lélegzetelállító panoráma nyílik a 
Balatonra és környező vidékre. Itt a Balaton valóban átölel.

A 36 m2-es szoba maximum négy fő részére foglalható, így a meghitt kényelmet kedvelő 
pároknak éppúgy tökéletes, mint a gyermekes családok számára. Ezen, két szobából és egy 
lakosztályból álló kapcsolódó szobáink kizárólag e-mailben foglalhatóak, szabad kapacitásunk 
függvényében. A szobák franciaággyal (180 x 200 cm) és a nappaliban felágyazható 
kanapéággyal (160 x 200 cm) rendelkeznek. Alapterület: 44-48 m2.

Grand családi lakosztály

2 db két légterű, tágas lakosztályunk a szálloda 12. emeletén található, egy hálószobával, 
kényelmes nappalival és a lakosztályok minden extra felszereltségével. Tökéletes alternatíva 
aktív pihenőknek, romantikus hétvégét tervezőknek, üzleti utazóknak is. Diszkrét luxus, 
rendkívüli kényelem és felülmúlhatatlan panoráma a Balatonra. A szobák franciaággyal 
(180 x 200 cm) és a nappaliban felágyazható kanapéággyal (160 x 200 cm) rendelkeznek.
Alapterület: 46 m2.



BÁL lakosztály

5 db két légterű, exkluzív lakosztályunk a Hunguest BÁL Resort 9-12. emeletén 
találhatóak. A franciaágyas hálószobából nyíló saját gardróbszoba és egy kényelmes nappali 
rész biztosítja a hosszabb távon, vagy családdal érkező vendégeink kényelmét. Nyugat - észak-
nyugati fekvés, megnövelt üvegfelületek, lenyűgöző kilátás a Balatonra és a környező 
dombokra, valamint a lakosztályok extra felszereltsége garantálja a tökéletes kikapcsolódást.

A szobák franciaággyal (180 x 200 cm) és a nappaliban felágyazható kanapéággyal (160 x 200 
cm) rendelkeznek. Alapterület: 46 m2.

Szállodai szolgáltatások A – Z

Adapter
Amennyiben nem európai szabványú dugvillával rendelkező elektromos készüléket 
szeretne csatlakoztatni a hálózathoz, úgy az átalakításhoz szükséges adapter a 
recepción kérhető.

Ágynemű
Az ágyneműk cseréje heti két alkalommal történik. Gyakoribb csere kérése esetén 
hívja a recepciót.

Asztalfoglalás
Éttermi asztalfoglalással kapcsolatban kérjük személyesen szíveskedjen egyeztetni az 
éttermünkben.

Bankautomata
Balatonalmádi centrumában a vasútállomással szemben található. 
Pontos útbaigazításért forduljon a szálloda recepciójához.

Borotva
Kérésre a szálloda recepcióján biztosítunk.

Cipőkanál
Minden szobában megtalálható, a szekrényben.

Cipőtisztító
A cipőtisztító készletet megtalálja a szobában, a szekrényben.

Cipőtisztító berendezés
A szálloda főbejáratánál 0-24-ben használható.



Csomagmegőrzés
Zárt helyiségben biztosított, kérjük forduljon a szálloda recepciójához.

Csomagszállítás
Kérés esetén csomagszállítási szolgáltatást biztosítunk. Kérjük forduljon a szálloda 
recepciójához.

Dohányzás
Szállodánk nemdohányzó, így annak teljes területén a dohányzás tilos, beleértve a szobákat és 
közösségi tereket is. Dohányzásra kijelölt helyek a szálloda főbejáratánál és kertjében találhatók.

Ébresztés
Ébresztő hívást kérhet a szálloda recepciójától.

Elektromos áram
Kérjük, a recepción kapott plasztikkártyát helyezze a szobabejárat mellett lévő kártyafogadóba, 
ez aktiválja az elektromos hálózatot. Az elektromos áram: 230V / 50Hz.

Elektromosautó töltés
A szálloda felszíni parkolójában térítés ellenében biztosított. 
A részletekről érdeklődjön a recepción.

Elutazás időpontja
A kijelentkezés időpontja délelőtt 10.00. Ettől eltérő időpontban történő kijelentkezési 
szándékát szíveskedjen jelezni a recepción. Felár ellenében, valamint szabad kapacitás 
függvényében késői kijelentkezést biztosítunk. Bővebb információ a szálloda recepcióján.

Érkezés időpontja
A szállodai szobákat érkezés napján 15.00-tól biztosítjuk. Korai bejelentkezés szabad kapacitás 
függvényében térítés ellenében vehető igénybe.

Értékmegőrzés
Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy a szobában hagyott értéktárgyakért, készpénzért 
a szálloda vezetősége nem vállal felelősséget. Értékmegőrzésre a szobákban elhelyezett 
széfben van lehetőség.

Étterem
KAKAS Brasserie & Grill éttermünk a hét minden napján 7.00 - 21.00 óra között tart nyitva. 
A szálloda -1. szintjén található. Büféreggeli: 7.00 - 10.00 Büfévacsora: 18.00 - 21.00
Napközbeni fogyasztás á la carte étlapról lehetséges 12.00 és 16.00 között az étteremben, 
12.00 és 18.00 között a wellness bárban, 12.00 és 21.00 között a lobby bárban.

Esernyő
A recepción kérhető.



Fénymásolás, nyomtatás
Biztonságos nyomtatási lehetőség térítés ellenében biztosított, kérjük forduljon a 
szálloda recepciójához.

Fitnesz terem
A szállodában fitneszterem került kialakításra, különböző izomcsoportok erősítését 
célzó berendezésekkel.

• futópad
• evezőpad
• szobabicikli
• crossfit eszközök
• többfunkciós hasizom erősítő pad

Nyitvatartás: 8.00 – 20.00

Fogkefe, fogkrém
Kérésre a szálloda recepcióján biztosítunk.

Fürdőhasználat - SPRING BY HUNGUEST
Spa részlegünk szolgáltatásait vendégeink az itt tartózkodás időtartama alatt 
8.00 - 20.00 óra között vehetik igénybe. Bejelentkezés előtt, illetve kijelentkezés
után a spa részleg szolágáltatásai nem vehetők igénybe.

Fürdőköpeny
A szobákba bekészített fürdőköpeny használata díjmentes.

Fürdőszobai szék
A szálloda recepcióján kérhető.

Gyermek -és animációs program
Gyere és találkozz Zselé Békával, a Hunguest BÁL Resort kabalájával hétvégi animációs 
programjainkon! Reggeli és vacsora közben legkisebb vendégeink a szálloda 
éttermében ismerhetik meg legújabb kedvencünket!

Gyermek animáió:
Péntek: 16.00 - 20.00
Szombat: 8:00 - 20.00
Játszóházunk egész nap nyitva áll.

Gyermekbarát szobai bekészítések
Kérésre díjmentesen a következő gyermekbarát bekészítéseket biztosítjuk: babaágy,
babakád, csúszásgátló, cumisüveg melegítő, fellépő, wc-szűkítő, bili.



Gyógyszertár
A szállodához közeli gyógyszertárak elérhetőségéről és az ügyeleti rendről bővebb 
felvilágosítást a recepció tud adni.

Hajszárító
Minden szobánk hajszárítóval felszerelt.

Háziállat
Háziállattal érkező vendégeinknek felárat számítunk fel, a szállodai elhelyezés
 az erre kijelölt szobákban biztosított. 

Hitelkártyák, bankkártyák
VISA, V Pay, Eurocard, Mastercard, AMEX, Maestro kártyákat és SZÉP kártyát elfogadunk.

Hűtés, fűtés
A szobában található fali szabályozón tudja beállítani a kívánt hőfokot. A klíma és a
fűtés csak teljesen zárt ablaknál működik. Az időjárástól függően a szálloda hűtés
vagy fűtés üzemmódba helyezése központilag vezérelt.

Időzóna
Balatonalmádi a GMT+1 (nyári = GMT+2) időzónába tartozik.

Játszószoba
Szállodánk halljában 0-24-ben elérhető játszószobánk várja a gyermekeket és szülőket.
A játszószobában cumisüveg melegítő és mikróhullámú sütő áll rendelkezésre
vendégeink részére.

Jég
Kérésre vendégeink jeget kérhetnek a lobby bárból vagy nyitvatartási időn kívül 
a szálloda recepcióján.

Kerékpárkölcsönzés
Térítés ellenében biztosított, kérjük, érdeklődjön a szálloda recepcióján.

Kozmetikai termékek
Zuhanysapka, fültisztító, vattakorong, egészségügyi tasak a fürdőszobában megtalálható.

Légkondicionálás
Az Ön szobájában egyedi hőfokszabályzó üzemel.

Lobby bár
Szállodánk halljában, nyitva 10.00 - 22.00 óra között.



Minibár
Minden szobában található, a fogyasztást a szobába bekészített árlista szerint a szobaszámlára 
terheljük. 

Mosás, vasalás
Öltönyök, kosztümök és egyéb ruházat 24 órán belüli tisztítása, mosása, vasalása miatt 
kérjük, érdeklődjön a recepción. A beépített szekrényben elhelyezett mosatási zsákba 
szíveskedjék elhelyezni a ruhákat a kitöltött mosatási jegyzék kitöltése mellett.

Műszaki szolgáltatások
Amennyiben szobájában műszaki problémát észlel, kérjük, értesítse a recepciót.

Orvos
Amennyiben bármilyen orvosi ellátásra van szüksége, kérjük forduljon
 a szálloda recepciójához.

Parkolás
Szállodánk felszíni parkolója 1.500ft/éjszaka ellenében vehető igénybe, mélygarázsunkban 
történő parkolás esetén 3.000ft/éjszaka. Elektromos autó töltési lehetőség a szálloda 
felszíni parkolójában térítés ellenében biztosított. Mozgáskorlátozott vendégeink 
számára a főbejárat közelében díjmentesen biztosítjuk a parkolást.

Párna
A szobai párnákon felül kérés esetén három különböző töltetű és méretű tartalékpárna
igényelhető. Kérjük forduljon a szálloda recepciójához.
• Anti-allergen 70x90 cm
• Memory Aloe-Vera Classic 50x30 cm
• Memory Aloe-Vera 70x90 cm
• Bamboo 70x90 cm
• Aloe vera 70x90cm

Paplan
Kérésre extra paplant biztosítunk, kérjük forduljon a szálloda recepciójához.

Papucs
A szálloda recepcióján kérhető.

Pénzváltás
Legközelebb a településen található OTP bankban lehetséges. Cím: Balatonalmádi, 
Baross Gábor út 5/a, 8220

Recepció
24 órában elérhető.



Reggeli 
Svédasztalos reggelijét 7 óra és 10 óra között a Kakas Brasserie & Grill éttermében tudja 
elfogyasztani. Amennyiben a szobában szeretne reggelizni, úgy kérjük jelölje kívánságait 
a reggeli rendelőkártya kitöltésével, és szíveskedjék leadni azt a recepción.

Rendezvények
Magas színvonalú konferenciaközpont ideális helyszín tréningek és nagyobb 
rendezvények, partnertalálkozók, évzáró események, kongresszusok lebonyolításához. 

Letölthető katalógus konferencia termeinkről: https://www.hunguesthotels.hu/media/File/
bal_resort/Hunguest_BAL_Resort_MICE.pdf 

Spa recepció
A hét minden napján 10.00 - 18.00 között nyitva. A szálloda -1. szintjén található. 
A kezelésekkel (masszázs és kozmetika) valamint foglalással kapcsolatban kollégáink 
készséggel állnak endelkezésükre.rendelkezésére.

Skyrose bár
A hét minden napján nyitva 16.00 - 23.00 óra között. A szálloda 13. emeletén található. 

Szépségápolás 
Szépségstúdiónkban öt kontinens varázslatos világába kalauzoljuk el Önt a francia elegancia 
jegyében megalkotott Spa du Monde termékcsaláddal. Mesterkozmetikusaink az Alpok és a 
Pireneusok Termálvizéből készült svájci Selvert Thermal termékeivel kényeztetik, frissítik fel 
vendégeinket. A krémbárunkból magával viheti a varázslatot otthonába.
Spa recepció nyitvatartása: 8.00-20.00

Wellness bárunkban teljesedik ki a megtisztulás élménye, egészséges, organikus ételeink, 
gyümölcsleveink által.

Wellness bar nyitvatartása: 10.00 – 18.00

Szobaszerviz
Szobaszerviz keretében ételrendelésre 6-22 óráig, italrendelésre 7-23 óráig van lehetőség. 
Kérjük hívja az éttermet vagy a szálloda recepcióját. Szobai reggeli fogyasztására lehetőség 
biztosítunk a mappákban elhelyezett rendelőkártya recepción történő leadásával.
Szobaszerviz tel.: 71923

Takarítás
Napi egyszeri takarítás biztosított (szemetesek kiürítése, beágyazás, használt textíliák cseréje, 
minibár töltés). Extra takarítási igényét kérjük jelezze a szálloda recepcióján. 



Szaunavilágunk

• finn-, és rönkszaunával,
• gőzkabinnal,
• infrakabinnal,
• pihenőterasszal és
• közvetlen kertkapcsolattal teszi varázslatossá a szaunázás élményét.

Szaunavilágunk nyitvatartása: 8.00 – 20.00

Taxi
Kérjük érdeklődjön a szálloda recepcióján a lehetőségekkel kapcsolatban.

Telefon
A szállodai telefonról térítés ellenében külső hívás kezdeményezhető. A lehetőségekről 
érdeklődjön a szálloda recepcióján. Általános segélyhívó: 112.

Telefontöltő
A szálloda recepcióján díjmentesen biztosítunk.

Térkép
Ingyenes városi térkép kérhető a recepción.

Törölköző csere
Napi takarítás alkalmával a padlón hagyott textíliákat a takarító személyzet cseréli. 
Egyedi kérés esetén forduljon a szálloda recepciójához.

Törzsvendég program
A Hunguest Hotels törzsvendég programjával kapcsolatos részletes információért kérjük,
 forduljon a recepcióhoz. https://www.hunguesthotels.hu/hu/torzskartya/ 

Transzfer
Kérjük, forduljon a szálloda recepciójához.

Tűzjelző
A szálloda minden emeletén tűzjelző berendezések és porral oltó készülékek vannak. 
Minden szobában füstjelző berendezések találhatók. Tűz esetén szirénahang jelez, 
ilyenkor kérjük hagyja el a szobáját a szobaajtó belső oldalán található 
menekülési útvonal szerint.



Tűzvédelmi házirend
A szobákban olyan tevékenységet folytatni, mely tüzet vagy robbanást okozhat, nem szabad.

• Szállodánkba behozott kávéfőző, hősugárzó, rezsó, vasaló stb… működtetése szigorúan tilos.

• A szobában dohányozni tilos!

• Tűzveszélyes folyadékot a szobában tárolni, vagy azzal munkát végezni tilos!

• Meghibásodott elektromos berendezések (lámpa, kapcsoló, TV, stb.) további használata 

veszélyes, ezért kérjük, hogy a szobaasszonyoknak vagy a recepción jelezni szíveskedjenek.

• Tűz esetén a menekülési útvonalak közelében elhelyezett tűzjelző berendezést kell betörni, 

mely automatikusan továbbítja a tűz jelzését a recepcióra. Telefonon kérjük, hogy a recepciót 

szíveskedjenek felhívni, és tájékoztatást adni a tűz hollétéről.

• Tűz esetén a liftek használata TILOS! A szobaajtókon elhelyezett menekülési útvonalaknak 

megfelelően a lépcsőházakon keresztül szíveskedjenek az épületet elhagyni. 

Varrókészlet
A varrókészletet megtalálja a szobában, a szekrényben.

Vasaló és vasalódeszka
Igényelhető, kérés esetén forduljon a szálloda recepciójához.

Vezeték nélküli (WIFI) szélessávú internet elérés
Térítésmentesen a szálloda egész területén biztosított. Kérjük csatlakozzon a következő 
hálózathoz: hunguest

Víz
A vezetékes víz Balatonalmádi teljes területén iható.

Wellness bár
A hét minden napján nyitva 10.00 – 18.00 óra között. A szálloda spa részlegén belül a spa 
recepció mellett található.

Wellness - Spring Spa
A víz mindenek felett A szálloda wellness részlegén található beltéri élménymedence 
rengeteg elemmel színesíti a fürdőzést, az üvegfalak és a nagyméretű pihenőhelyek 
pedig a tágas térérzetet biztosítják. 

Beltéri többfunkciós élménymedencénk átlagosan 32 Celsius fokos.

Wellness nyitvatartása: 8.00 – 20.00



Programlehetőségek

Helyi látnivalók: 
Óvári messzelátó, Vasútartjáró, Szent Imre templom és Szent Jobb kápolna, Erődített 
református templom

Környékbeli látnivalók: 
Veszprém ZOO, Veszprémi vár, Herendi porcelánmanufaktúra, Sobri Jóska kalandpark, 
Tihanyi-apátság.

Túralehetőségek: 
Vörös Homokkő-tanösvény, Köcsi-tó tanösvény, Remete-forrás.

Programok gyerekeknek
Jöjjenek és találkozzanak Zselé Békával, a Hunguest BÁL Resort kabalájával hétvégi 
animációs programjainkon! Reggeli és vacsora közben legkisebb vendégeink a 
szálloda éttermében ismerhetik meg legújabb kedvencünket!
Rendszeresen megrendezésre kerülnek gyermekanimációk!

Animátoraink egész nap izgalmasabbnál izgalmasabb programokkal csalnak mosolyt a 
gyermekek arcára. Részt vehetnek labdajátékokon, kreatív foglalkozásokon vagy körjátékokon.

Hogy az egész család jól szórakozzon, lehetőség van családi vetélkedők és kvízjátékok 
kipróbálására. Zenés- táncos programként ajánljuk a minidiszkót, animátorainkkal 
és Zselé Békával.

Játszóházunk egész nap nyitva áll.

SZAUNASZEÁNSZOK A HUNGUEST BÁL RESORTBAN!
Szállodánk vendégeinek minden szombat és vasárnap lehetősége nyílik részt venni egy 
szaunamester által irányított élménydús szaunaszeánszon.

Kérjük, regisztráljon a spa recepción személyesen, vagy a 3-as szobai telefonos melléken.

Időpontok:

szombatonként: 15.00; 16.00; 17.00

vasárnap: 14.00; 15.00; 16.00

Kellemes időtöltést kívánunk Önnek a Hunguest BÁL Resortban! Kérés, kérdés esetén 
forduljon kollégáinkhoz bizalommal!

Ár:

1.000 Ft/fő/alkalom

2.500 Ft/fő/3 alkalom



SZOBASZERVIZ
Room service



SZOBASZERVIZ ELÉRHETŐSÉGE
Availability of room service:
TEL.: 71621

Reggeli • Breakfast: 06.00-10.00
Étel • Food: 10.00-22.00
Ital • Drinks: 07.00-23.00

SZOBASZERVIZ DÍJA RENDELÉSENKÉNT: 2000 Ft
Room service fee per order: HUF 2000

Az euróval történő fizetés  lehetséges, kizárólag a recepción a 
mindenkori kiírt árfolyam alapján.

Payment in euro is possible only at the reception based on the 
current exchange rate.

Köszönjük, hogy igénybe vette szobaszerviz szolgáltatásunkat 
és ezzel reményeink szerint biztosítani tudtuk kényelmét és 
pihenését.

Szeretnénk tájékoztatni, hogy a szobaszerviz által igénybe vett 
meleg és hideg ételek felszolgálása a HACCP rendszernek meg-
felelően történik.

Az élelmiszerbiztonság érdekében, kérjük, hogy a megrendelt 
ételeket ne tárolja a szobában, azok elfogyasztása a felszolgálást 
követően, rövid időn belül ajánlott.

Thank you for using our room service and we hope that we were 
able to ensure your comfort and relaxation.

We would like to inform you that the hot and cold meals used 
by the room service are served in accordance with the HACCP 
system.

For the sake of food safety, please do not store the ordered 
food in the room, it is recommended to eat it within a short time 
after serving.

Éttermünk konyháján glutén- és laktóztartalmú alapanyagokkal 
dolgozunk, így a 100%-os allergénmentességet nem tudjuk 
garantálni a glutén- és laktózmentes jelzéssel megjelölt ételein-
akben sem. 

In the kitchen of our restaurant, we work with ingredients 
containing gluten and lactose, so we cannot guarantee 100% 
allergen-freeness even in our food marked with the gluten- and 
lactose-free sign.



ELŐÉTELEK · Hors d’oeuvre
FÜSTÖLT LAZACTATÁR, friss saláta, citromos balzsamecetes öntet 3400

Smoked salmon tartare, fresh salad, lemon balsamic dressing

CÉZÁR SALÁTA, CSIRKEMELL CSÍKOK, BACON 3400

Caesar salad, chicken breast strips, bacon

CÉZÁR SALÁTA 3400

Caesar salad

LEVESEK · Soups

HIDEG  ŐSZIBARACKLEVES 1500

Cold peach soup

GULYÁSLEVES 2200

Goulash soup

BALATONI HALÁSZLÉ 2490

Balaton fish soup

FŐÉTELEK · Main courses

TŐKEHAL CSÓNAKBURGONYA remoulade szósz (Fish&Chips) 4400

Cod, French fries, remoulade sauce (Fish&Chips)

SUPREME CSIRKEMELL BAKONYI RAGUVAL, zöldséges bulgurral 3790

Supreme chicken breast with Bakony ragout and vegetable bulgur

CLUB SANDWICH sült édesburgonya 3700

Club sandwich, roasted sweet potatoes
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BÁL BURGER / Vegán Bál burger 4400

BÁL Burger / Vegan BÁL Burger

RÁNTOTT SERTÉSBORDA KOTLETT, bajor burgonyasaláta 4100

Breaded pork chop cutlet, bavarian potato salad

BORJÚPAPRIKÁS, juhtúrós sztrapacska 4500

Veal paprikash, sztrapacska with sheep's cottage cheese

HÁTSZÍNSTEAK, kapros zöld ceruzababragu, baconos karika burgonya 6200

Tenderloin steak, dilled green beans, bacon potato slices

GYEREK MENÜ · Children’s menu

RÁNTOTT CSIRKEMELLFILÉ, burgonyapüré 1800

Breaded chicken fillet, mashed potatoes

BOLOGNAI SPAGETTI 1800

Spaghetti bolognese

DESSZERT · Desserts

AMERIKAI SAJTTORTA erdei gyömölcs raguval 1600

American cheesecake, wildberry compote

BELGA TRIPLA CSOKIS TORTASZELET 1700

Belgian triple chocolate cake

TIHANYI LEVENDULÁS MUFFIN, sós karamell öntettel 1890

Tihany lavender muffin with salted caramel sauce 

SAJT VÁLOGATÁS 2900

Selection of cheeses
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ALLERGÉNEK · Allergens 

GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONAFÉLÉK
Cereals containing gluten 

RÁKFÉLÉK · Crustaceans

TOJÁS · Eggs

HALAK · Fish

FÖLDIMOGYORÓ · Peanuts

SZÓJABAB · Soybeans

TEJ · Milk

DIÓFÉLÉK · Nuts

ZELLER · Celery

MUSTÁR · Mustard

SZEZÁMMAG · Sesame seeds

KÉN-DIOXID ÉS SZULFITOK
Sulphur dioxide and sulphites

CSILLAGFÜRT · Lupin

PUHATESTŰEK · Molluscs

FODOR ANDRÁS
F & B igazgató / F & B  director

BOKOR PÉTER
Konyhafőnök / Chef de cuisine

Áraink forintban értendők, az ÁFA-t és a 10% szervizdíjat tartalmazzák.  
Érvényes 2022. november 1-től

Our prices are in HUF and they include VAT & 10 % service charge as well.  
Valid from November 1, 2022

Konyhánkon tojást, tejet, lisztet és különböző mogyoró, 
valamint diófajtákat használunk, így nem tudjuk 100% 
bizonyossággal kizárni az esetleges keresztszennyeződés 
előfordulását, ezért ételeink nyomokban tartalmazhatnak 
allergéneket.

In our kitchen, we use eggs, milk, flour and different types 
of hazelnuts and walnuts, so we cannot rule out possible 
cross-contamination with 100% certainty, therefore our food 
may contain traces of allergens.

LAKTÓZMENTES

Lactose free

GLUTÉNMENTES

Gluten free

VEGETÁRIÁNUS

Vegetarian
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SZOBA REGGELI 
B R E A K F A S T  S E R V I C E  

 
Naponta 7:00-10:00 között • Kérjük adja le a recepción reggel 6:00 óráig. 

vagy adja le telefonon e rendelését Tel: 71621 
Daily between 7:00 and 10:00 Please drop it off at the reception by 6:00 a.m. 

or place your order by phone Tel: 71621 
Díja / Fee…………………. Ft/ alkalom /occasion 

 
 Fehér kenyér/ barna kenyér • White bread / brown bread 

 fehér zsemle/ kifli • white bun / crescent 

 Barna magos zsemle/ kifli • brown seed buns 

 Frissen sütött Croissant / édes finompéksütemény • 
Freshly baked croisant / sweet bakery products 

 Vaj / margarin • Butter / margarine 

 Dzsem • Jam 

 Méz • Honey 

 Natur Joghurt/ Gyümölcs joghurt • Natural yoghurt / fruit yoghurt 

 Müzli/ Cornflakes • Cereal 

 Felvágott/ szalámi/ sonka tál • Cold plate / salami / ham dish 

 Friss zöldségek paradicsom / paprika / uborka • Fresh vegetables tomato / 
paprika / cucumber 

 Friss filézett gyümölcs válogatás • Selection of fresh filleted fruit 

 Sajt válogatás • Selection of cheese 

 Krémsajt • Cream cheese 

 Főtt virsli • Boiled hot dogs 

 Sült debreceni • Fried Debrecen sausage 

 Tojás rántotta 2 tojásból • Scrambled eggs from 2 eggs 

 Tükörtojás • Fried eggs 

 Bacon 

 Ham and eggs 2 tojásból • Ham and eggs from 2 eggs 

 Bacon and eggs 2 tojásból • Bacon and eggs from 2 eggs 
   

 Kávé / Capuccino • Coffee / cappuccino 

 Fekete tea / Zöldtea / gyümölcs tea • Black tea / green tea / fruit tea 

 Narancslé • Orange juice 

 Egyéb kívánság • Other wishes …………………………… 
   

 EXTRA RENDELHETŐ • Can be ordered extra 

 Füstölt lazac • Smoked salmon                                        1.000 Ft / adag • portion 

 Frissen préselt narancslé •                                                 600 Ft / dl 
Freshly squeezed orange juice 

 1 Pohár Frisco habzóbor                                                    950 Ft / dl 
1 glass of Frisco sparkling wine 

 
DÁTUM • Date: ........................ 

IDŐPONT • Appointment: 7:00; 7:30; 8:00; 8:30; 9:00; 9:30; 10:00 
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