
Kedves Vendégünk! 

Szeretettel üdvözöljük a Hunguest Sóstóban Nyíregyházán, reméljük, a nálunk töltött 
ideje alatt felejthetetlen élményekkel fog gazdagodni! A szállodai szolgáltatásainkat, éttermi, 
wellness és egyéb lehetőségeket részletesen megtalálja ebben a brosúrában. 
Kapcsolódjon ki tölgyerdővel körülölelt szállodánkban az Aquarius Élményfürdő 
szomszédságában.

Fedezze fel Nyíregyháza történelmi belvárosát és a világhírű tokaji borvidéket!
Ha bármire szüksége lenne, kollégáimmal örömmel állunk rendelkezésére, nyugodtan hívjon 
minket bármikor a következő melléken: 9

Üdvözlettel,

Cséplő Zoltán

Szállodaigazgató

Szobaszerviz
Room service



Recepció  0-24

Svédasztalos reggeli  7.00 - 10.00

Svédasztalos vacsora  18.00 - 21.00

Lobby bár  07.00 - 23.00

Nyitvatartások

Konyha  12.00 - 22.00

Játszószoba  8.00-20:00

Wellness 8.00 - 20.00

Recepció  9 

Telefonszámos mellékek 

Általános információk 

Check-in  14.00

Check-out  10.00 

Korai bejelentkezés  10 órától - 5 000 Ft / szoba előzetes egyeztetés alapján 

Késői kijelentkezés  10.00 - 12.00 - Ingyenes kapacitás függvényében

Késői kijelentkezés  12.00 - 19.00 - 9 000 Ft/szoba

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

Készpénz  (HUF, EUR)

Idegenforgalmi adó  450 Ft / fő / éj - 18 éves kor felet

Parkolás ingyenes

Kisállat felár  8 000 Ft / éj

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

Wifi kapcsolat

Elérhető a hotel területén:  HotelSosto I Jelszó: Sosto2019



Bár I Étterem I Konyha

Étterem

Szállodánk étterme exkluzív ételkínálattal várja vendégeinket. Alapvetően a nemzetközi 

ízeket kínáljuk, de a séfünk külön figyelmet fordít a regionális konyhára is, amely a modern 

konyhatechnológiának köszönhetően nem megszokott módon jelenik meg a menüsorokban.

Félpanziós ellátás

Bio, laktóz és gluténmentes ételekkel, termékekkel bővített reggeli és vacsora, tájékoztató 

kiírások a vendégek részére

Helyi termékek és tájjellegű specialitások széles választéka

Szobaszerviz 6.00-22.00  / 9-es mellék

Lobby bár

A szálloda halljában Lobby bár áll a vendégek rendelkezésére.

Nyitva tartás: 07:00 - 23:00

Asztalfoglalás: szabad asztalok függvényében

Allergének

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.

Parkolás

Összesen: 150 db parkolóhely.

Szállodánk 60 db felszíni, sorompóval elzárt és 90 db fedett garázsban található parkolóhelyet 

biztosít, egy darab elektromosautó töltővel, térítés ellenében.

Parkolás: ingyenes



Szobainformációk

A szálloda 123 szobával rendelkezik: ebből 3 db lakosztály, 3 db apartman, 8 db junior 
apartman, 2 db akadálymentesített szoba, 3 db házi kedvencek részére alkalmas szoba 
található. A szobák mindegyikéhez nagy erkély tartozik, klimatizáltak, telefonnal, internet 
elérhetőségi lehetőséggel, minibárral, műholdas vételi lehetőséget is biztosító színes 
televízióval és széffel rendelkeznek. Minden emeleten több szoba is összenyitható, 
gondolva a gyermekkel érkező családokra.

Standard kétágyas szoba

A 30 m2 alapterületű szoba pótágyazható, de lehetőség van még 1 db babaágy vagy 
utazóágy elhelyezésére is. Az erkély területe 4 m2. A kétágyas szobákból 60 db 
összenyitható, így kényelmes elhelyezést biztosít a nagycsaládosoknak is.
Az ágyak mérete: 90 cm x 200 cm.

Executive kétágyas szoba

A 30 m2 alapterületű executive szobáink pótágyazhatóak, mindemellett lehetőség van 
1 db babaágy vagy utazóágy elhelyezésére is. Az erkély területe 4 m2. 
Az ágyak mérete: 90 cm x 200 cm. Az executive kétágyas szobákból 12 db 
összenyitható, így kényelmes elhelyezést biztosítanak a nagycsaládosok számára is.

Executive szobáinkat kávébekészítéssel biztosítjuk (3 db kapszula/fő/éj). 
További kávékapszulákat térítés ellenében tudnak igényelni.
Fent említett szobáink a szálloda 4. emeletén helyezkednek el, csodálatos 
panorámával a környező tájra és a strandfürdőre.

Junior apartman (8 db)

A 34 m2-es egylégterű junior apartmanban a 2 db főágyon túl 1 db pótágy és 
1 db babaágy/ utazóágy elhelyezésére van lehetőség. Az erkély területe 4 m2. 
Az ágyak mérete: 90 cm x 200 cm.

Junior apartman szobáinkat kávébekészítéssel biztosítjuk (3 db kapszula/fő/éj). További kávé-
kapszulákat térítés ellenében tudnak igényelni.



Földszinti akadálymentesített szoba (2 db)

A 43 m2 alapterületű szoba alkalmas mozgáskorlátozott vendégeink kényelmes 
elhelyezésére, felszereltségéből és adottságaiból fakadóan. Igény esetén a mellette 
lévő kétágyas szobával összenyitható, így a kísérő szoba is megoldható. 

Az erkély területe 4 vagy 8 m2. Az ágyak mérete: 90 cm x 200 cm.

Apartman (3 db)

Az 50 m2 alapterületű apartman kétlégterű, tágas hálószobával és nappalival rendelkezik, 
közöttük ajtó található, a 2 db főágyon túl maximum 2 db pótágy és 1 db babaágy/
utazóágy elhelyezésére van lehetőség. Az erkély területe 10 m2.  

Az ágyak mérete: 90 cm x 200 cm.
Apartmanjainkat kávébekészítéssel biztosítjuk (3 db kapszula/fő/éj). További kávékapszulákat 
térítés ellenében tudnak igényelni.

Lakosztály (3 db)

A 61 m2 alapterületű lakosztály kétlégterű, hálószobája hidromasszázs káddal felszerelt. 
A franciaágyon túl maximum 2 db pótágy és 1 db babaágy/utazóágy elhelyezésére van 
lehetőség. Ezek a típusú szobák külön fürdőszobával és toalettel rendelkeznek. 
Az erkély területe 16 m2.  Az ágyak mérete: 200 cm x 210 cm.

Lakosztályainkat kávébekészítéssel biztosítjuk (3 db kapszula/fő/éj). 
További kávékapszulákat térítés ellenében tudnak igényelni.



Fontos információ

A szállodában 3 db  földszinti szobában  elhelyezést tudunk biztosítani a házi kedvencekkel 
(kutya, macska) érkező vendégeinknek, ezekből a szobákból is 2 db összenyitható, így 
családok részére is ideális.

A szálloda egész területe nemdohányzó. 

A szállodai szobák érkezés napján 14:00 órától elutazás napján 10:00 óráig állnak rendelkezésre.
Szállodánkban lehetőség van arra, hogy már 14 óra előtt elfoglalja szobáját, vagy ha úgy kívánja 
maradjon tovább, mint reggel 10 óra!

Kizárólag a rendelkezésre állás függvényében és a recepcióval való egyeztetést követően 
igényelhető!

Felhívjuk vendégeink figyelmét, hogy a korai érkezés, illetve a kései elutazás csak 
korlátozottan vehető igénybe, rendelkezésre állás függvényében; kérjük, tájékozódjon a 
szálloda recepcióján, illetve ide kattintva a  lehetőségekről!

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.

Akadálymentesítés
Mozgáskorlátozott szobák és közösségi terek.

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
Az Aquarius Élményfürdő bejáratánál. Pontos útbaigazításért forduljon a szálloda recepciójához.

Boríték és levélpapír
A szobai mappában található



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 240V / 50Hz.

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 14.00-tól biztosítjuk. Korai bejelentkezés szabad kapacitás 
függvényében térítés ellenében vehető igénybe.

Esernyő
A recepción kérhető.



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
Éttermünk a hét minden napján 7.00 - 22.00 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.

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

Fitness terem
A hét minden napján 8.00 - 20.00 óra között vehető igénybe.

Fogkefe, fogkrém
Kérésre a szálloda recepcióján biztosítunk.

Fürdőköpeny
A szobákba bekészített fürdőköpeny használata díjmentes.

Fürdőszobai szék
A szálloda recepcióján kérhető.

Gyermek -és animációs program
Gyere és találkozz Tigivel, a Hunguest Sóstó kabalájával hétvégi animációs programjainkon!
Reggeli és vacsora közben legkisebb vendégeink a szálloda éttermében ismerhetik
 meg kedvencünket!

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.



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

Hajszárító
Minden szobánk hajszárítóval felszerelt. 

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

Játszószoba
Szállodánk 4. emeletén 08-20 között elérhető játszószobánk várja a gyermekeket és szülőket.

Jég
Kérésre vendégeink jeget kérhetnek a lobby bárból.

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

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

Levél,-és képeslapfeladás: 
Felbélyegzett küldeményét a recepció munkatársai továbbítják.

Légkondicionálás
Az Ön szobájában egyedi hőfokszabályzó üzemel.

Lobby bár
Szállodánk halljában, nyitva 7.00 - 23.00 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 biztosít sorompóval elzárt felszíni parkolóhelyet és fedett garázsban történő 
parkolási lehetőséget elektromosautó töltővel felszerelve.

Párna menü
 A szobai párnákon felül kérés esetén három különböző töltetű és méretű tartalékpárna
igényelhető. Kérjük forduljon a szálloda recepciójához.

• Cirbolya párna 70 x 90cm (Cirbolya fenyő forgács töltetű párna, természetes gombaölő, 
     atkaés moly űző)  
• Tollpárna 70 x 90cm
• Vatelin párna 50% poliészter, 50% pamut 70 x 90cm

Papucs
A szálloda recepcióján kérhető.

Pénzváltás
Szállodánkban nem lehetséges. Legközelebb Nyíregyházán található pénzváltóban 
lehetséges. Cím: Nyíregyháza, Kosbor u. 1-3, 4400

Programok 
Aktuális szállodai és környékbeli programjainkról a recepció mellett elhelyezett információs táb-
láról, illetve recepciós kollégáinktól tájékozódhat.

Recepció
0-24-ben elérhető.

Ruhakefe:
Amennyiben szeretne ruhakefét használni, hívja a következő telefonszámot: 9 mellék 



Sakk készlet
Térítésmentesen kölcsönözhető a recepción. 

Széf
Értéktárgyaikat a beépített szekrényben lévő szobai széfben helyezzék el. 
Használati útmutató a széf mellett található.

Szobaszerviz
Szobaszerviz keretében étel és italrendelésre 6-22 óráig van lehetőség. Kérjük hívja a 
szálloda recepcióját. 

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

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

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: 0112.

Telefontöltő
A szálloda recepcióján díjmentesen biztosítunk.

Térkép
Ingyenes városi térkép kérhető a recepción.

Töltőállomás elektromos autók részére

Törölköző csere
Napi takarítás alkalmával a földön 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.

Üzenetek
Üzenetek kézbesítését a recepció végzi

Varrókészlet
Igényelhető, kérés esetén forduljon a szálloda recepciójához. 

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: HotelSosto, jelszó: Sosto2019 

Virág: 
Amennyiben szeretne virágot rendelni, a recepción munkatársaink örömmel fogadják 
megrendelését.

Víz
A vezetékes víz Nyíregyháza teljes területén iható.

Wellness
Részletes információért kérjük olvassa el a tájékoztató „ Gyógy- Wellness szolgáltatásaink” 
fejezetét, vagy hívja a következő telefonszámot : 9 mellék



Wellness és gyógyászati szolgáltatások

• Közvetlen összeköttetés és szabad átjárás az AQUARIUS Élményfürdőbe és Parkfürdőbe
• Az AQUARIUS gyógyászati részlegén előzetes bejelentkezés alapján igénybe vehetők  

fürdőgyógyászati (tb) és wellness szolgáltatások

Szaunavilágunk
• finn szauna
• bio szauna
• infra szauna
• nyitvatartása  8.00 - 20.00

A Hotel Sóstó Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő egyetlen szállodája, amelynek vendégei 
egész évben külön belépőjegy váltása nélkül egy zárt folyosón közvetlenül átsétálhatnak 
az AQUARIUS fedett élményfürdőbe és Parkfürdőbe.

Az Aquarius Élményfürdő és az  Aquarius Fürdőgyógyászat  fürdőkomplexum nyitvatartása

FÜRDŐ NYITVA TARTÁS  
Minden nap: 09.00-20.00 | kivéve ünnepnapok | 

SZAUNA NYITVA TARTÁS
Hétfő-péntek: 13:00-19:45 hétvégén és ünnepnapokon 09:00-19:45  | kivéve ünnepnapok |

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

Programlehetőségek

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő számtalan tartalmas kulturális és szabadidő programot 
kínál az idelátogatóknak. Többek között koncertek, kiállítások, évente megrendezésre 
kerülő fesztiválok, színházi előadások és egyéb színes programok közül 
választhatnak a vendégek.



Kállay Gyűjtemény
A Kállay Gyűjtemény állandó és időszakos kiállításokkal is várja látogatóit.

Városnéző autóbusz Nyíregyházán
Városnéző autóbusz közlekedik Nyíregyházán. A járat 13.30-tól óránként indul a 
Nyíregyházi Állatpark elől. 

Tudta, hogy a szállodánk alig 45 percre van Tokajtól? Szállodánk vállalja borkóstolók
 szervezését. Érdeklődjön a recepción!

PROGRAMOK GYEREKEKNEK
Jöjjenek és találkozzanak Tigivel, a Hunguest Sóstó kabalájával 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 
Tigi tigrissel.

Játszóházunk 8–20 óráig nyitva áll.

Konferencia

A Hunguest Hotel Sóstó konferenciaterme 200 személy egyidejű programját teszi lehetővé.
Technikai eszközök: motoros vetítővászon, beépített projektor, flip-chart, lézermutató, 
mikrofonállvány, vezetékes és mobil mikrofon, projektor,  fénymásoló, telefax, Internet 
csatlakozás, laptop.

További információkért: https://www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/nyiregyhaza/hunguest_
hotel_sosto/rendezvenyek/ 

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



SZOBASZERVIZ
Room service · Izbovy servis



SZOBASZERVIZ ELÉRHETŐSÉGE
Availability of room service • Izboby servis je dosiahnutelny

Reggeli • Breakfast • Raňajky: 6.00-10.00
Étel • Food • Jedlo: 10.00-22.00
Ital • Drink • piť: 6.00-22.00

SZOBASZERVIZ DÍJA RENDELÉSENKÉNT: 2000 Ft
Room service charge per order: HUF 2000
Izboby servis je dosiahnutelny: 2000 HUF

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

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

Platit je mozné v EURO iba na Recepcii v 
aktuálnej mene.

Az étlapváltozás jogát fenntartjuk.

We reserve the right to change the

Vyhradzujeme si právo na zmenu

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

In the kitchen of our restaurant, we work with 
ingredients containing gluten and lactose so 
we can not guarantee 100% allergen-freeness 
not even in our gluten and lactose-free foods.

V nasej jedálni pracujeme zo základnymi 
surovinami, ktoré mozu obsahovat 
glutén,laktozu a preto nemozeme poskytnút 
100% garanciu o prítomnosti tychto allergénov  
Oznacenie preto chyba

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 megfelelően 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, we hope 
that you had a relaxing and comforting stay. 
We inform you that the warm and cold food 
is served according to  the HACCP system. In 
the interest of food safety, the ordered food is 
recommend to eat in a short time after serving 
and do not store it in the room please.

Ďakujeme, že využívate izbovú službu naša 
služba a v to dúfame dozvedeli sme sa o vašom 
pohodlí a relaxe. Radi by sme vás informovali, 
že prostredníctvom izbovej služby podávanie 
teplých a studených jedál sa vykonáva v súlade 
so systémom HACCP. The v záujme bezpečnosti 
potravín prosím a objednané jedlá sa na izbe 
neukladajú, sú konzumácia po podávaní, krátka 
v odporúčanom čase.



ELŐÉTELEK · Appetizers · Predjedlá

FÜSTÖLT LAZAC, balzsamecetes friss salátával 3 650

Smoked salmon with balsamic vinegar salads

Udeny lazac s cerstvym salátom balzammovym octom

GRILL CSIRKESALÁTA, joghurtos öntettel 2 850

Grill chicken salad with yogurt dressing

Grilované kurca salát s joghutovou polevou

LEVESEK · Soups · Polievky

MARHAHÚSLEVES EPERLEVÉLLEL 2 150

Beef soup with strawberry leaves

Hovadzinová s cetovinou- jahodové listocky

TÁRKONYOS BORJÚRAGULEVES 2 250

Veal soup with tarragon

Estagonová telacia tagupolievka

4 116 13

7 10 116

7

3

3

9

9 10



FŐFOGÁSOK · Main Dishes
hlavné jedlá

FISH AND CHIPS 3 950

CSIRKEMELL PARADICSOMMAL, 
mozzarellával grillezve, párolt rizs

3 950

Chicken breast grilled with tomatoes 
and mozzarella, steamed rice
Vyprázané kuracie prsia, zemiakové pyré

BORJÚ BÉCSI, hasábburgonya 4 450

Veal Viennese, french fries

Viedensky telací rezen, zemiakové hranolky

BORJÚPAPRIKÁS, tojásos galuska 4 250

Veal paprika with dumplings

Telací paprikás, vajcové halusky

BÉLSZÍNSTEAK FŰSZERVAJJAL,  
SÜLT PARADICSOMMAL, fűszeres cikkburgonya

7 650

Beef steak with spice butter, roasted tomatoes 
and spicy potatoes
Staek s maslovymi bylinkami, pecenymi parajkami,  
a clánkovanymi zemiakmi
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GYEREK MENÜ · Children menu
Detská menu

RÁNTOTT CSIRKEMELLFILÉ, burgonyapüré 2 650

Fried chicken breast fillet, mashed potatoes

Vyprázané kuracie prsia, zemiakové pyré

MILÁNÓI MAKARÓNI 2 650

Milanese macaroni

Milánske makarony

BEFEJEZŐ FOGÁS · Dessert

PALACSINTA KÍVÁNSÁG SZERINT
(túrós, ízes, nutellás)

1 650

Pancakes on request 
(cottege cheese,jam, nutella)
Palacinky-podla priania 2 kusy
(tvrohové, lekvárové, nutellové)

EPRES SAJTTORTA 2 150

Strawberry cheesecake

Jahodový tvarohový koláč

SAJT VÁLOGATÁS 3 150

Cheese selection

Syrovy vyber
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LAKTÓZMENTES

Lactose free

Bezlaktózové

ALLERGÉNEK · Allergens · Alergény

GLUTÉNMENTES

Gluten free

Bezlepkové

VEGETÁRIÁNUS

Vegetarian

Vegetariánske

GLUTÉNT TARTALMAZÓ GABONAFÉLÉK
Cereals containing gluten · Obilniny obsahujúce lepok

RÁKFÉLÉK · Crustaceans · Kôrovce a výrobky z nich

TOJÁS · Eggs · Vajcia

HALAK · Fish · Ryby

FÖLDIMOGYORÓ · Peanut · Arašidy

SZÓJABAB · Soybeans · Sójové bôby 

TEJ · Milk · Mlieko

DIÓFÉLÉK · Nuts · Orechy

ZELLER · Celery · Zeler

MUSTÁR · Mustard · Horčica

SZEZÁMMAG · Sesame seeds · Sezamové semená

KÉN-DIOXID ÉS SZULFITOK · Sulphur dioxide and 
sulphites · Oxid siričitý a siričitany

CSILLAGFÜRT · Lupin · Vlčí bôb (lupina)

PUHATESTŰEK · Molluscs · Mäkkýše

FODOR ANDRÁS
Étterem vezető / F&B Director / Vedúci reštaurácie

SZABÓ ZOLTÁN
Konyhafőnök / Head Chef /  Šéf kuchyne

Áraink forintban értendők, az ÁFA-t és 10% szervizdíjat tartalmazzák. • Érvényes 2022. szeptember 1-től
Our prices are in HUF and include VAT and 10% service fees. • Valid from 1 September 2022
Ceny sú uvedené v maďarských forintoch, vrátane DPH a 10% servisného poplatku. • Platný od 1.9.2022
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SZOBA REGGELI
B R E A K F A S T  S E R V I C E

Naponta 6:00-10:00 között • Kérjük adja le a recepción reggel 6:00 óráig. 
vagy adja le telefonon e rendelését Tel: 9 

Daily between 6:00 and 10:00 Please drop it off at the reception by 6:00 
a.m. or place your order by phone Tel: 9 

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 …………………………… 

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

IDŐPONT • Appointment: 6:00; 6:30; 7:00; 7:30; 8:00; 8:30; 9:00; 9:30; 10:00 
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