
A Buddha-Bar étlapja a csendes-óceáni térség

változatos fogásait kínálja mesterien párosítva a minőségi

hozzávalókat és fűszereket, valamint a kínai, japán, thai és más

kelet-ázsiai ízeket a nyugati világ ízeivel.

A célunk, hogy olyan izgalmas, mai ételeket kínáljunk

a «nouvelle cuisine» jegyében, melyek nemcsak a szemet

gyönyörködtetik, de ízletesek is.

Az ételeinket a «family style» koncepció jegyében

nagyobb tálakon az asztal közepére helyezzük, melyekről vendégeink

közösen fogyaszthatnak.

A legjobb alapanyagokat felhasználva

fúziós konyhánk remekei gazdag ízvilágúak, gyümölcsösek, fűszeresek.

Étlapunkon klasszikus és új fogásokkal találkozhatnak,

melyek séfjeink kreativitását tükrözik.

Első osztályú étterem
Executive Chef: Osama Kutaini · Étteremvezető: Sárvári Zoltán

A 2011. évi XLI. törvény értelmében tilos a dohányzás!
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. A feltüntetett árakra 12% szervizdíjat számolunk fel.



Allergia: Néhány étel allergén hatású hozzávalókat tartalmazhat. Szükség esetén kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Különleges ajánlatok

BENTO SUSHI VÁLOGATÁS

7.900,-

Tonhal és lazac sashimi

Tengeri süllő, tonhal és tigrisrák nigiri

Kalifornia, lazac, csípős tonhal és bundázott tigrisrák tekercs 

OSETRA KAVIÁR

15.000,-

Avokádó mousse-szal (10g)

 = Vegetáriánus  = Tavaszi/Nyári menü = Mogyoróféléket tartalmaz  = Csípős



Allergia: Néhány étel allergén hatású hozzávalókat tartalmazhat. Szükség esetén kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Buddha-Bar 
családi vacsoraválogatás

11.800,- / fő 

Minimum 4 fő részére

ELŐÉTELEK

Ropogós tavaszi tekercs édes-savanyú mangós-maracujás mártogatóval  

Buddha-Bar csirkesaláta 

Maki sushi tekercsválogatás

Házi készítésű kacsás gyoza káposztával és hoisin szarvasgombával

FŐÉTELEK

Grillezett csirkemell kókuszos quinoával, curry levelekkel, galangával

Ropogós tonhal tamarinddal, csililekvárral, borotvakagylóval  

Wokban sült feketeborsos marhahús

Vietnámi kurkumás csirke, citromfű, kurkumás curry és zöldségek 

Pikáns Buddha-Bar pirított tészta  

Kevert zöldsaláta yuzu öntettel 

DESSZERT

Ricottás tortácska yuzuval 
 

 = Vegetáriánus  = Tavaszi/Nyári menü = Mogyoróféléket tartalmaz  = Csípős



Allergia: Néhány étel allergén hatású hozzávalókat tartalmazhat. Szükség esetén kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

A Sushi élménye

KREÁCIÓK

Új stílusú tonhal tataki sashimi - 6 db  7.200,-
karfiolos-szarvagombás dresszinggel

Új stílusú lazac tataki sashimi - 6 db  5.200,-
bergamott citromos öntettel 

Fésűkagyló tataki sashimi - 6 db  5.800,-
szarvasgombás ponzuszósszal

BUDDHA-BAR VÁLOGATÁS

Minimum 2 fő részére - 22 db 17.800,-

SASHlMl: tonhal, lazac

SUSHl: tengeri süllő, tonhal, tigrisrák

TEKERCS: Philadelphia, királyrák panko bundában, fűszeres tarisznyarák 

MAKI KREÁCIÓK

Új stílusú ropogós szivárványtekercs - 4 db  4.900,-
wasabi, yuzu majonéz

Buddha-Bar tekercs - 6 db   5.800,-
lazac, garnélarák, tarisznyarák, csípős tonhal, avokádó, 
uborka, szezámmag, Buddha-Bar szósz

Különleges Cézár ráktekercs - 8 db 4.800,-

Tengeri póktekercs - 5 db  5.900,-

Füstölt lazac és ropogós ráktekercs - 8 db  6.800,-

BUDDHA-BAR BUDAPEST EXKLUZÍV

Kacsamelltekercs libamájjal és szilvaszósszal - 8 db 6.200,-

Karibi stílusú tekercs tigrisrákkal - 8 db  5.800,-

Epres ráktekercs - 8 db 4.500,-

Surf & Turf tekercs (rák & bélszín) - 8 db 6.800,-

Csípős tonhal taco - 2 db  4.900,-

 = Vegetáriánus  = Tavaszi/Nyári menü = Mogyoróféléket tartalmaz  = Csípős



Allergia: Néhány étel allergén hatású hozzávalókat tartalmazhat. Szükség esetén kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Klasszikus Sushik

NIGIRI 1  db*
Maguro (tonhal) 1.600,-

Sake (lazac) 1.200,-

Füstölt kacsamell  1.800,-

Suzuki (tengeri süllő) 1.400,-

Ebi (tigrisrák) 1.200,-

*Minimum 2 db rendelésenként

SASHIMI 3  db
Maguro (tonhal) 3.800,-

Sake (lazac) 2.600,-

Suzuki (tengeri süllő) 3.600,-

Maguro Tataki (perzselt tonhal) 3.800,-

MAKI (TEKERCS) 4  db
Tekka Maki (tonhal) 1.800,-

Kalifornia 2.200,-

Különleges Kalifornia 2.400,-

Lazac-avokádó 1.900,-

Philadelphia 2.600,-

Királyrák panko bundában 2.200,-

Tempurázott ráktekercs  2.200,-

 

NIGIRI VÁLOGATÁS
Tonhal, lazac, tengeri süllő, 9.600,-

tigrisrák - 10 db

SASHIMI VÁLOGATÁS
Tonhal, tigrisrák, 9.600,-

lazac, tengeri süllő - 12 db

MAKI VÁLOGATÁS 
Kalifornia, Pink Lady, 7.400,-

Különleges Kalifornia, lazac-avokádó,

királyrák panko bundában - 10 db

 = Vegetáriánus  = Tavaszi/Nyári menü = Mogyoróféléket tartalmaz  = Csípős



Allergia: Néhány étel allergén hatású hozzávalókat tartalmazhat. Szükség esetén kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Előételek, levesek, saláták
BUDDHA-BAR CSIRKESALÁTA  2.900,-
grillezett csirkével, mézes-mustáros szósszal, kínai kellel, korianderrel

FŰSZERES TONHALTATÁR  4.400,-
avokádóval és rózsaszín grapefruittal

HOMÁRSALÁTA  6.800,-
zöldspárgával, gyömbéres-wasabis dresszinggel  

FÜSTÖLT BLACK ANGUS MINIBURGER 4.900,-

WAGYU MARHA TACO  6.900,-
guacamole, koriander, csili

TOM YUM LEVES  2.900,-
tigrisrákkal és bébitintahallal

HIDEG UBORKALEVES  2.500,-
norvég homárral, maracujával

SHIRO MISO LEVES 2.500,-
shiitake gombával, spárgával, tengeri algával és tofuval

TEMPURÁZOTT GARNÉLARÁK   4.400,-
fűszeres majonézzel 

HÁZI KÉSZÍTÉSŰ KACSÁS GYOZA  4.200,-
káposztával és hoisin szarvasgombával

PRÉSELT LIBAMÁJ TERRINE  5.200,-
cseresznyével és libamájfagylalttal 

Vegetáriánus és tempura
Edamame (párolt szójabab) tengeri sóval 1.200,-

Edamame (párolt szójabab) fűszeres szószban  1.200,-

Ropogós tavaszi tekercs édes-savanyú mangós-maracujás mártogatóval  2.900,-

Zöldséges gyoza  2.900,-

Vörös curry tofuval és zöldségekkel  4.200,-

Kappa maki (uborka) - 8 db 1.600,-

Avokádó maki - 8 db 2.200,-

Zöldséges tekercs fűszeres mandulával - 4 db   2.900,-

Ropogós zöldségek indiai bundában, tamarindcsatnival  3.800,-

Tempurázott, marinált tofu csiliszósszal  4.200,-

 = Vegetáriánus  = Tavaszi/Nyári menü = Mogyoróféléket tartalmaz  = Csípős



Allergia: Néhány étel allergén hatású hozzávalókat tartalmazhat. Szükség esetén kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Főételek
THAI VÖRÖS CURRYS TIGRISRÁK  5.500,-
citromfüves rizzsel

FEKETE TŐKEHALFILÉ 12.900,-
grillezett padlizsánnal és edamame babbal

NYELVHAL  7.400,-
burgonyapüré, bok choy, citrus emulzió

LAZACFILÉ   5.900,-
paprikapüré, zöldspárga, teriyaki szósz

ROPOGÓS TONHAL   6.800,-
tamarind, csililekvár, borotvakagyló 

VIETNÁMI KURKUMÁS CSIRKE  4.900,-
citromfű, kurkumás curry és zöldségek

GRILLEZETT CSIRKEMELL  4.900,-
kókuszos quinoa, curry levelek, galanga

KACSAMELL  5.900,-
koreai ssam stílusban 

BORJÚSZELET PANKO MORZSÁBAN  5.900,-
savanyított zöldségekkel

BÁRÁNYBÉLSZÍN 6.800,-
zsenge cékla, füstölt padlizsán, sansho teppanyaki szósz

BÉLSZÍN ÉS GARNÉLA SURF & TURF  12.900,-
Black Angus bélszín, csilis-fokhagymás garnéla, 
szarvasgombás burgonya, spenót és zöldborsmártás

FEKETEBORSOS MARHAHÚS  4.900,-
wokban sütve

JAPÁN WAGYU HÁTSZÍN (200g)  41.000,-

Köretek
Jázmin rizs  800,-

Pikáns Buddha-Bar pirított tészta    1.700,-

Kimchi sült rizs   1.700,-

Kevert zöldsaláta  1.700,-

Naan kenyér fokhagymás vajjal  1.500,-

Wokban sült ázsiai zöldek     1.700,-

 = Vegetáriánus  = Tavaszi/Nyári menü = Mogyoróféléket tartalmaz  = Csípős



Allergia: Néhány étel allergén hatású hozzávalókat tartalmazhat. Szükség esetén kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Desszertek
Mangós-maracujás mousse  2.300,-

Sajttorta szezonális erdei gyümölcsökkel 2.200,-

Csokoládés szezámszelet kókuszfagylalttal  2.200,-

Ricottás tortácska yuzuval  2.300,-

Epres-rebarbarás álom  2.300,-

Matcha tea mousse maracuja sorbet-val  2.200,-

Buddha-Bar gyümölcstál 1.800,-

Fagylalt- és sorbetkehely (3 íz) 1.800,-

 = Mogyoróféléket tartalmaz  = Tavaszi/Nyári menü


