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ENGEDD ÁT MAGAD
A KARÁCSONYI HANGULATNAK!
PASSZOLD ÁT A FAKANALAT
KEDVENC SÉFÜNKNEK!

GET INTO XMAS MOOD WITH US.
LET US TAKE OVER YOUR CUISINE.

TRADICIONÁLIS AJÁNLATUNK
TRADITIONAL OFFER

4.900 HUF

Harcsa halászlé, ikrával és tejjel*
Catfish soup with roe and milt
Ropogós malackaraj aszaltszilvás párolt káposztával
és hagymás tört burgonyával
Crispy pork chop, braised cabbage with prunes
and mashed potato with roasted onions
Diós zserbó szelet
'Gerbeaud' slice with walnut

GOURMET AJÁNLATUNK
GOURMET OFFER

5.500HUF

Vadhúsos pite, balzsamos erdeigombás rukkolasalátával
Venison pie, balsamic forest mushroom
ruccola salad
Sous-vide kacsamellfilé, kacsamájjal töltött tortellinivel,
narancsmártással
Sous-vide duck breast, duck liver filled tortellini,
lamb's lattuce salad and orange gravy
Gyömbéres "répakenyér"
Gingery carrot cake

VEGÁN AJÁNLATUNK
VEGAN OFFER
Bulgursaláta gránátalmával és
kakukkfüves gesztenyével
Bulgur salad with pomegranate,
chestnut with thyme
Feketebab Quiche kókusszal és sütőtökkel
Black bean Quiche with coconut and pumpkin
Sült máktorta
Backed poppy seed cake

4.500 HUF

*HALÁSZLÉ KÜLÖN IS
2.500 HUF / adag
MINIMUM 4 ADAG
*CATFISH SOUP ONLY
2500 HUF / portion
MINIMUM 4 PORTIONS

MI KISÜTJÜK HELYETTED,
HOGY MI LEGYEN A DESSZERT!
WE WILL BAKE IT
LIKE YOU MEAN IT.
Mákos bejgli
Poppy seed roll
Diós bejgli
Walnut roll

2.900 HUF

500 gr

2.900 HUF

500 gr

Diós-narancsos bejgli
Walnut-orange roll
Mákos-aszalt szilvás bejgli
Poppy seed-prune roll

3.200HUF

500 gr

3.200HUF

500 gr

Gyömbéres "répakenyér"
Gingery carrot cake

1.900HUF

Mézes-mázas puszedli
Glazed honey biscuits
250 gr

1.500 HUF

Habcsók karika
Meringue rings
10 darab / pieces

900 HUF

Általános rendelési feltételek
Minimum rendelési összeg: 10.000 Ft + ÁFA
Megrendelés leadása hétfőtől péntekig, 8 -16 óráig az alább e-mail címeken:
h0511-fb3@accor.com, h0511-fb6@accor.com
Megrendelés átvétele kizárólag a Novotel Budapest City szállodában lehetséges,
a Novo2 étteremben a recepció szintjén.
A karácsonyi ajánlat megrendelésének utolsó napja 2020. december 18.
Ezt követően beérkező rendelések felvételét nem tudjuk biztosítani.
A karácsonyi menük átvételének utolsó időpontja 2020. december 24. 12:00 óra.
Kérjük az átvétel időpontját pontosan megadni.
Fizetési módok, számlázás
A helyszínen a megrendelés átvételekor készpénzzel vagy bankkártyás fizetéssel
egyenlíthető ki a számla.
50.000 Ft + ÁFA feletti megrendelés esetén kizárólag 100 %-os előre utalással
egyenlíthető ki a számla.

General conditions
Minimum purchase amount: 10.000 Ft + VAT
Order placement from Monday till Friday between 8 am and 4 pm at the following
e-mail addresses: h0511-fb3@accor.com, h0511-fb6@accor.com
Take away of your order at the Novotel Budapest City hotel, from the Novo2
restaurant, to be found at the level of the hotel reception.
Last call for placing your order is 18th December 2020.
Orders coming in thereafter will not be guaranteed.
Last call for pick up of your order is 12:00 noon, 24th December 2020.
Please, mark the exact date and time of your pick up.
Payment options, billing
On the spot with cash or credit card.
In case of a purchase surmounting 50.000 HUF + VAT, payment is only possible via
bank transfer, transferring 100 % in advance.

