EBÉD
LUNCH
MENU
Kedves Vendégeink!
Üdvözöljük Önöket az Essência Étteremben!
Házias portugál és magyar ízek izgalmas kínálatával
várjuk Önöket ebédre, csapatunkkal.
Dear Guests,
Welcome to Essência Restaurant.
Our Team prepares for you an exciting lunch offer
with home made taste of Portugal and Hungary.

2
2 FOGÁSOS MENÜ
2 COURSE MENU

4 000 huf

ELŐÉTELEK
S TA R T E R S

Ebéd ajánlatunk
nem vonatkozik
minden fogásra,
egyes ételeink felár
ellenében érhetőek el.
Regarding the dishes
available in our offer,
there is an extra supplement
to add to the menu price.

3
3 FOGÁSOS MENÜ
3 COURSE MENU

5 500 huf

Görögdinnye gazpacho
Watermelon gazpacho
Hideg zöldborsóleves, tejföl, menta
Cold green peas soup, sour cream, mint
Tőkehal krokett, fokhagymás majonéz
Cod croquette, garlic mayonnaise
Polip saláta
Octopus salad
+ 2 500 huf

Vénusz kagyló „bulhão pato” módra
Clams „bulhão pato” way
+ 2 800 huf

Mangalica sonka, olíva bogyó
Mangalica ham, olives
+ 1 500 huf

Háztáji csirke, portugál zúza ragu
Farmed chicken, „moelas” ragout

ESSÊNCIA
S PEC I A L I TÁ S O K
ESSÊNCIA
S I G N AT U R E S

Kacsamáj terrine, karamellizált hagyma, erdei gyümölcs
Duck terrine, caramelized onions, berries
+ 2 100 huf

Polip, beluga lencse, paradicsom salsa
Octopus, beluga lentils, tomato salsa
+ 2 500 huf

Tőkehal „à Bras” módra
Cod „à Bras” way
+ 3 100 huf

Mangalica, koriander „açorda”, kagyló
Mangalica, coriander „açorda”, clams
+ 2 500 huf

FŐÉTELEK
MAIN COURSES

Sztrapacska, kapor, juhtúró
Sztrapacska, dill, bryndza
„Octo-dog” – Polip, sült paprika
„Octo-dog” – Octopus, roasted peppers
+ 2 500 huf

Klasszikus tenger gyümölcsei rizs
Traditional seafood rice
+ 2 900 huf

Sertés, őszibarack, édeskömény
Pork, peach, fennel

Marha, burgonya, erdei gomba
Beef, potato, wild mushroom

Francesinha – steak, virsli, csípős szósz
Francesinha – steak, sausage, spicy sauce
+ 1 200 huf

DESSZERTEK
DESSERTS

„Papo de Anjo”, „ovos moles”, meggy
„Papo de Anjo”, „ovos moles”, sour cherry
Citrom-tart
Eva’s lemon tart
Kókuszkocka, lime
Coconut, chocolate, lime
+ 1 000 huf

„Torta de Laranja”, tengeri alga, calamansi
“Torta de Laranja”, seaweed, calamansi

A fenti árak az ÁFÁ-t tartalmazzák, a számla végösszegéhez 13%-os szervízdíjat számolunk fel.
Esetleges ételallergiájukat, intoleranciájukat kérjük, jelezzék felszolgálójuk felé.
All prices are inclusive of VAT. A total of 13% of service charge will be added to your bill.
If you have any allergies, intolerances please inform your waiter

