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Saláták, tapasok / Salands and tapas
Cézársaláta csirkemellcsíkokkal, illatos parmezánnal,
fokhagymás krutonnal
Caesar salad with chicken breast strips, parmesan
and garlic croutons
Cézársaláta serpenyős királyrákkal,
illatos parmezánnal, fokhagymás krutonnal
Caesar salad with pan fried king prawns, parmesan and
garlic croutons
Padlizsánkrém (V)
Aubergine paste
Gorgonzolával töltött aszalt paradicsom (V)
Sun-dried tomato stuffed with gorgonzola
Zsályás-almás kacsapástétom tepertővel
Sage and apple duck rillette with cracklings
Tapastál
Tapas platter

1990 Ft

Alföldi gulyásleves
Goulash soup
Húsleves csirkemellel, benne főtt zöldségekkel,
lúdgége tésztával
Chicken broth with garganelli and vegetable wedges
Jalapeno-s sajtleves cheddar sajtból (V)
Jalapeno and cheddar cheese soup

1390 Ft

Levesek / Soups

2190 Ft

1190 Ft
1190 Ft
1190 Ft
1890 Ft

1190 Ft

1390 Ft

Kérjük, a diétás ételekről és az allergénekről érdeklődjön a felszolgálóknál!

Főételek / Main courses

Muzikum klubszendvics fűszeres csirkemellel, bacon
szalonnával, hasábburgonyával
Muzikum club sandwich with spicy chicken breast fillet,
bacon and french fries
Rántott csirkemellfilé hasábburgonyával,
uborkasalátával
Fried chicken breast with french fries and cucumber
salad
Házi burgonyás gnocchi gorgonzolás kacsamell
csíkokkal
Homemade potato gnocchi with gorgonzola and
grilled duck breast strips
Egészben sült sertésszűz parmezános rizottóval,
pirított vargányával
Roasted whole pork tenderloin with parmesan risotto
and sautéed porcini
Grillezett kecskesajt aszalt paradicsomos rizottóval,
zöldsalátával (V)
Grilled goat cheese with sun-dried tomato risotto
and green salad

Desszertek/ Desserts

Somlói habos galuska tejszínes csokoládémártással
Somló sponge cake with creamy chocolate sauce
Mákos fehércsokokoládé szuflé forró meggyöntettel
White chocolate soufflé with poppy seeds and hot sour
cherry sauce

2290 Ft

2590 Ft

2690 Ft

3190 Ft

2190 Ft

990 Ft
890 Ft

NYITVATARTÁS:
Hétfőtől – Péntekig: 12–22 óráig
Rendelésfelvétel: 21.30-ig
Asztalszervíz: 22.00-ig

Áraink Forintban értendőek és tartalmazzák az áfá-t.
A számla végösszege felszolgálási díjat nem tartalmaz.
Our prices are in HUF and include VAT. The bill does not include the service charge.

1088 Budapest, Múzeum u. 7.
Tel: +36202217767
bisztro@muzikum.hu
Konyhafőnök : Guth Gergely
Chef: Guth Gergely
Étteremigazgató: Kindornai Attila
Restaurant manager: Attila Kindornai
Üzletvezető: Nemecsek László
Assistant manager: László Nemecsek
www.muzikum.hu
facebook/muzikum.hu

