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ALMA

Lágy és elegáns. Illatában enyhén túlérett gyümölcs-jelleget ad,
marcipános alma- tónussal aláfestve, enyhe fűszeresége a héjból származik.

APPLE Smooth and elegant. It smells slightly overripe fruit with an apple marzipan
tone and the spicy taste comes from its skin.
2c 600.-

4c 1200.-

MÉZES ZÖLD DIÓ Sötétkávészínű, borostyánárnyalatokkal tarkított Mézes
Zöld dió, melynek közepesen intenzív illatában felfedezhetőek a fahéj,
szegfűszeg, ánizs és a kellemes narancshéj aromái.

GREEN WALNUT WITH HONEY Smooth and elegant. It smells slightly overripe
fruit with an apple marzipan tone and the spicy taste comes from its skin.
2c 650.-

4c 1290.-

SZILVA Csodás virágillat és a mézédes szilvakarakter tökéletes egysége.

KÖKÉNY Rendkívül intenzív kökényillat mellett, aromája nagyon fűszeres. Íze

PLUM Marvelous f lower scent and honey sweet character in perfect harmony. The
plum aroma can be felt in the taste as well with a slight tase of cinnamon.

SLOE It has extraordinary intensive sloe scent and its aroma is also spicy. Sweet,

A szilva zamata az ízében is intenzíven megjelenik, fahéjjal diszkréten aláfestve.

2c 600.-

édeskés, gyümölcsös, háttérben enyhén marcipános.
fruity and marzipan tone can be felt as well.

2c 900.-

4c 1200.-

4c 1800.-

KAJSZIBARACK Igazi üdítő friss illatok jellemzik; nagyon sok citrus, könnyed
fűszerek, frézia. Ízében ezzel nagyon szépen harmonizál.

FAEPER A júliusi kánikula bágyadtsága friss, elegáns előadás keretében.

APRICOT Real freshening scent describes it, loads of citrus, light spices, freesia. The

MULBERRY Languid of July but fresh heat wave within elegant performance. In

taste is absolute harmonizing with it.

2c 620.-

Illatában citrus, friss szalmaillat játszik.

the smell of it, citrus and fresh straw aroma play.

4c 1240.-

2c 900.-

4c 1800.-

SZOMOLYAI FEKETE CSERESZNYE Elegáns, édeskés, ”szinte karamellás”
feketecseresznye-illat, könnyed, de telt, kerek gyümölcs jelleggel.

SAJMEGGY Illata pikáns és fűszeres. Ízében nagyon szép harmóniát alkot a
könnyed virágosság a mély vadgyümölccsel.

SZOMOLYAI BLACK CHERRY Elegant, sweet, nearly caramel scented black

PERFUMED CHERRY Scent is piquant and spicy. In its taste the lightsome flower

cherry, light but full with fruit tone.

2c 730.-

makes the perfect harmony with the wild fruit.

2c 1070.-

4c 1490.-

4c 2140.-

BIRS Szépen kibomló, rendkívül fűszeres illat: zöldbors-fehérbors-citromfű

VADBODZA

QUINCE Nicely unfolding, excessively spicy scent: green pepper - white pepper lemongrass harmony, which is decorated richly with sugary quince.

WILD ELDERBERRY Intoxicating elderberry smell, extraordinary piquancy.

harmónia, amelyet édeskés birs-jelleg fest alá gazdagon.

2c 900.-

4c 1800.-

Bódító bodzaillat, rendkívüli fűszeresség. Ízében fa. Vad,
kellemesen testes jellegű.

In its taste it is wooden. Wild and pleasantly full-bodied.

2c 1070.-

4c 2140.-

FEKETERIBIZLI Illata intenzív, friss, elegáns, gyümölcsös, fűszerekkel és
citrussal finoman komponálva. Testes, a garaton nagy nyomást gyakorol.
BLACKCURRANT Its smells intensive, fresh, elegant, fruity, completed smoothly
with spices and citrus. It is full bodied, and gives big pressure on the throat.
2c 1070.-

4c 2140.-

KÓSER SZILVA Csodás virágillat és a mézédes szilvakarakter tökéletes egysége.
A szilva zamata az ízében is intenzíven megjelenik, fahéjjal diszkréten aláfestve.
KOSER PLUM Marvelous f lower scent and honey sweet character in perfect
harmony. The plum aroma can be felt in the taste as well with a slight tase of
cinnamon.
2c 730.-

4c 1490.-

MÉLYVÍZ SZILVA Csodás virágillat és a mézédes szilvakarakter tökéletes
egysége. A szilva zamata az ízében is intenzíven megjelenik, fahéjjal
diszkréten aláfestve.
PLUM Marvelous flower scent and honey sweet character in perfect harmony.
The plum aroma can be felt in the taste as well with a slight tase of cinnamon.

2c 950.-

4c 1900.-

MÉLYVÍZ VILMOSKÖRTE Nagyon intenzív fűszeresen behízelgő, enyhén
édeskés, az orrba erőteljesen berobbanó érett gyümölcs-illat.
WILLIAM PEAR Very intensive, coaxingly spicy, slightly sweet, it explodes robustly
fruitly in the nose.

2c 950.-

4c 1900.-

TISZA BALNEUM HOTEL**** Platán Étterem
I. osztályú étterem - First Class Restaurant - Restaurant I. Klasse
H-5350 Tiszafüred, Húszöles út 27. Tel: +36 59 886 200
info@balneum.hu | restaurant@balneum.hu | www.balneum.hu
Étteremvezető • Restaurant Manager • Geschäftsleiter
Hajdú Zoltán
Az áraink Magyar Forintban értendőek, ÁFÁ-t és 10 % szervizdíjat tartalmaznak.
Our prices are in HUF, include VAT and 10 % service charge.
Die Preise sind in HUF zu verstehen und beinhalten die Mwst und 10% Servicebühr.
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