Étkezőkocsi a vonaton
On-board Restaurant

Üdvözöljük!
Az étkezőkocsik az idei évben is közlekednek a Balaton déli partján,
Budapest és Keszthely között. A Balaton InterCity vonatok étkezőkocsijában hűtött, illetve meleg italokkal, harapnivalókkal, többféle főétellel,
desszertekkel és rágcsálnivalókkal várja Önt a MÁV-START vendéglátási
szolgáltatója, az Utasellátó.
Az étkezőkocsiban a lenti kártyatípusokat fogadjuk el. Kérjük, hogy
kártyás fizetési szándékát előre jelezze. Egyéb kártyát, illetve utalványt
nem áll módunkban elfogadni. Készpénzes fizetés csak forintban lehetséges. A megadott árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Az étkezőkocsiban csak a helyben vásárolt ételek és italok fogyaszthatók.
Kérjük, a fogyasztás befejezése után adja át helyét a többi vendégnek!
Ételeink allergiát és intoleranciát okozó összetevőiről a személyzetnél
érdeklődhet. Az étlapon feltüntetett képek illusztrációk.

Welcome on board!
Dining cars are running again this summer at South of Lake Balaton
between Budapest and Keszthely. The service is provided by MÁV-START
Utasellátó. We offer cold and hot beverages, appetizers, various main
courses, desserts and snacks in the dining car of 'Balaton' InterCity trains.
We accept all cards mentioned below. Every transaction is made in HUF.
Please inform us in advance if you wish to pay by card. No any other cards
or cheques are accepted. Payment in cash is only possible in HUF.
Our prices include VAT.
You are allowed to consume meals and drinks purchased in the dining car
only. We kindly ask you to give up your seat once you finished your meal
and/or drink so your fellow passengers can also dine in. Please ask our staff
if you require information on the ingredients or allergenes in our dishes.
The pictures on the menu are illustrations only.

Reggelik és harapnivalók / Breakfast and for small hunger
Tükörtojás kenyérrel
Fried eggs with bread slices
Tükörtojás sült sertéssonkával vagy pirított baconnel
és kenyérrel
Fried eggs with fried ham or bacon and bread slices
Tojásrántotta kenyérrel
Scrambled eggs with bread slices
Tojásrántotta sonkával vagy sajttal és kenyérrel
Scrambled eggs with ham or cheese and with bread slices
Extra bacon tojásételekhez
Extra bacon for egg dishes
Egy pár főtt virsli kenyérrel és tetszőleges szószokkal
(ketchup, mustár, majonéz, BBQ)
A pair of boiled frankfurter with bread slices and optional sauces
(ketchup, mustard, mayonnaise, BBQ)
Hot dog tetszőleges szószokkal (ketchup, mustár, majonéz, BBQ)
Hot dog with optional sauces (ketchup, mustard, mayonnaise, BBQ)
Amerikai hot dog

790 Ft
990 Ft

790 Ft
990 Ft
200 Ft
890 Ft

590 Ft
790 Ft

(pirított hagyma, csemegeuborka, jalapeño paprika, hot dog szósz)

American hot dog
(roasted onion, gherkins, jalapeño, hot dog sauce)

Grillkolbász-tál kenyérrel, tetszőleges szósszal és savanyúsággal 1390 Ft
1db magyaros, 1db bajor kolbász

Grilled sausage platter with bread, optional sauce and pickles
1 pc Hungarian, 1 pc Bavarian sausage

Lepény

1390 Ft

kolbászos, paradicsomos-mozzarellás, görög csirkés, chilis-marharagus

Pie
sausage, tomato-mozzarella, greek chicken, chili-beef

Lángos snack tetszőleges mártogatóssal
(fokhagymás-tejfölös, cheddar sajtos, ajváros)
’Lángos’ snack with optional sauce
(garlic-sour cream, cheddar cheese, ajvar)

890 Ft

Amerikai hot dog
(pirított hagyma, csemegeuborka, jalapeño paprika, hot dog szósz)

American hot dog
(roasted onion, gherkins, jalapeño, hot dog sauce)

790 Ft

Hasábburgonya
French fries
Sült édesburgonya
Sweet potato fries
Rántott csirkemelles bagett szendvics
Baguette sandwich with breaded chicken breast
Bacon&cheddar háromszög szendvics
Bacon&cheddar triangle sandwich

490 Ft
790 Ft
990 Ft
990 Ft

Szószok / Sauces
Ketchup
Mustár
Mustard
Majonéz
Mayonnaise
BBQ

90 Ft
90 Ft
90 Ft
90 Ft

Levesek / Soups
Hideg gyümölcsleves
Cold fruit soup
Babgulyás
Bean goulash soup

990 Ft
1290 Ft

Instant levesek / Instant soups
Sajtkrémleves
Cheese cream soup
Paradicsomleves
Tomato soup
Csirkekrémleves
Chicken cream soup
Gombakrémleves
Mushroom cream soup

390 Ft
390 Ft
390 Ft
390 Ft

Hideg gyümölcsleves
Cold fruit soup
990 Ft

Főételek / Main dishes
Paprikás csirke galuskával
Chicken paprika with dumplings
Lecsós sertéssült karikaburgonyával
Roast pork with Hungarian vegetable ragout
Marhapörkölt galuskával
Beef stew with dumplings
Gyerek menü

2190 Ft
2090 Ft
2290 Ft
1390 Ft

rántott dinoszaurusz-figurák + kis adag hasábburgonya + tetszőleges szószok
(ketchup, mustár, majonéz, BBQ) + csemegeuborka + Dörmi piskótaszelet
+ Sió Vitatigris gyümölcsital (0,2 l)

Children's menu
breaded dinosaur-figurines + small portion of french fries + optional sauces
(ketchup, mustard, mayonnaise, BBQ) + gherkin + 'Dörmi' sponge cake
+ 'Sió Vitatigris' fruit drink (0,2 l)

Édesburgonya felár gyerek menühöz
Sweet potato surcharge for Children's menu

210 Ft

Savanyúságok / Pickles
Csemegeuborka
Gherkin
Ecetes almapaprika
Pickled apple pepper
Házi csalamádé
Homemade Hungarian cabbage salad

390 Ft
390 Ft
390 Ft

Saláták / Salads
Cézár saláta
Caesar salad
Cézár saláta grillezett csirkemell csíkokkal
Caesar salad with grilled chicken breast strips
Tonhalsaláta
Tuna salad

1290 Ft
1890 Ft
1990 Ft

Lecsós sertéssült karikaburgonyával
Roast pork with Hungarian vegetable ragout
2090 Ft

Hamburgerek / Hamburgers
START Burger

1490 Ft

100% marhahúspogácsa, cheddar sajt, csalamádé, hamburgerszósz
100% beef patty, cheddar, mixed pickles, hamburger sauce

Classic Burger

1590 Ft

100% marhahúspogácsa, cheddar sajt, jégsaláta, paradicsom, lilahagyma, hamburgerszósz
100% beef patty, cheddar, iceberg lettuce, tomato, red onion, hamburger sauce

Vega Burger

1590 Ft

Zöldségpogácsa, cheddar sajt, jégsaláta, hamburgerszósz

Veggie Burger
Vegetable patty, cheddar, iceberg lettuce, hamburger sauce

Hamburger menü

2500 Ft

tetszőleges hamburger + hasábburgonya + csapolt sör (0,5 l)
vagy szénsavas üdítő (0,5 l) vagy ásványvíz (0,5 l)

Hamburger menu
optional burger + french fries + draught beer (0,5 l)
or carbonated soft drink (0,5 l) or mineral water (0,5 l)

Extra bacon hamburgerekbe
Extra bacon for hamburgers
Édesburgonya felár hamburger menühöz
Sweet potato surcharge for hamburger menu

250 Ft
210 Ft

POLCZ adalékmentes készételek / ’POLCZ additive free meals
Füstölt tarjás babragu
Bean ragout with smoked pork
Zöldséges lencseragu
Lentil and vegetable ragout

2190 Ft
2190 Ft

Hamburger menü / Hamburger menu
tetszőleges hamburger + hasábburgonya + csapolt sör (0,5 l)
vagy szénsavas üdítő (0,5 l) vagy ásványvíz (0,5 l)
optional burger + french fries + draught beer (0,5 l)
or carbonated soft drink (0,5 l) or mineral water (0,5 l)

2500 Ft

Desszertek / Desserts
Marlenka klasszikus mézes torta (100 g)
Marlenka honey cake (100 g)
Marlenka menü

1390 Ft
1690 Ft

Marlenka klasszikus mézes torta (100 g) és tetszőleges meleg ital

Marlenka menu
Marlenka honey cake (100 g) and optional hot drink

Isler
Ischler
Linzer
Palacsinta (2 db)

460 Ft
460 Ft
790 Ft

mogyorókrémes vagy baracklekváros

Pancakes (2 pcs)
with walnut cream or apricot jam

Jégkrémek / Ice Creams
Magnum Classic jégkrém
Magnum Classic ice cream
Magnum Dupla Csokoládé jégkrém
Magnum duble chocolate ice cream
Magnum Vegán Mandula jégkrém
Magnum Vegan Almond ice cream

860 Ft
860 Ft
950 Ft

Palacsinta (2 db)
mogyorókrémes vagy baracklekváros

Pancakes (2 pcs)
with walnut cream or apricot jam

790 Ft

Rágcsálnivalók, édességek / Snacks, sweets
Lay's Chips (70 g)

590 Ft

sós, sajtos / salty, cheesy

Sós, pörkölt földimogyoró (80 g)
Salted, roasted peanuts (80 g)
Sós, pörkölt pisztácia (60 g)
Salted, roasted pistachio (60 g)
Sós pálcika (45 g)
Salty sticks (45 g)
Chio Gold Fischli (100 g)
Balaton szelet (30 g)

395 Ft
1310 Ft
300 Ft
1050 Ft
190 Ft

ét- és tejcsokoládés

'Balaton' bar (30 g)
dark and milk chocolate

Twix, Mars, Snickers, Bounty, MilkyWay
Utasellátó csokiroló (40 g)
’Utasellátó’ chocolate roll (40 g)
Utasellátó bomba (50 g)

390 Ft
400 Ft
350 Ft

kókuszos-meggyes, kókuszos-meggyes rumos-kakaós

’Utasellátó’ rum dessert (50 g)
coconut-cherry, coconut-cherry rum-cocoa

Utasellátó kocka (30 g)

390 Ft

barackos, kakaós

’Utasellátó’ sponge cake (30 g)
apricot, cocoa-cream

Dörmi piskótaszelet (30 g)
’Dörmi’ sponge cake (30 g)
Nestlé Müzliszelet (35 g)
’Nestlé’ muesli bar (35 g)
Marlenka mézes snack (50 g)
Marlenka honey snack (50 g)

210 Ft
230 Ft
850 Ft

Utasellátó desszertek
’Utasellátó’ desserts
350 Ft-tól
from 350 Ft

Ásványvíz / Mineral water
Nestlé Aquarel (0,5 l)

290 Ft

szénsavas, szénsavmentes / sparkling, still

Energiaitalok / Energy drinks
Hell Classic (0,25 l)
Hell Zero (0,25 l)

310 Ft
310 Ft

Üdítőitalok / Soft drinks
Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange, Sprite, Sprite Zero,
Kinley Ginger Ale, Kinley Tonic (0,5 l)
San Pellegrino szénsavas ital (0,33 l)

510 Ft
590 Ft

citrom, vérnarancs

San Pellegrino sparkling beverage (0,33 l)
lemon, blood orange

Rauch MyTea (0,5 l)

510 Ft

citrom, barack, zöld / lemon, peach, green

Sió Vitatigris gyümölcsital (0,2 l)
'Sió Vitatigris' fruit drink (0,2 l)
Rauch gyümölcsital (0,2 l)

290 Ft
490 Ft

alma, narancs, ananász, mangó

’Rauch’ fruit drink (0,2 l)
apple, orange, pineapple, mango

DÉR Juice 100% gyümölcslé (0,33 l)

990 Ft

alma-gyömbér, alma-feketeribizli

’DÉR Juice’ 100% fruit juice (0,33 l)
apple-ginger, apple-black-currant

Hideg frissítők / Cold refreshers
Hell Energy Coffee Latte (0,25 l)
Hell Energy Coffee Salted Caramel (0,25 l)

400 Ft
400 Ft

DÉR Juice 100% gyümölcslé (0,33 l)
’DÉR Juice’ 100% fruit juice (0,33 l)
990 Ft

Sörök / Beers
Soproni Klasszikus (0,5 l)

450 Ft

világos sör, csapolt / lager beer, draught

Soproni Klasszikus (0,5 l)

590 Ft

világos sör, dobozos / lager beer, canned

Soproni Óvatos Duhaj Meggy ALE (0,5 l)

520 Ft

ízesített sör, dobozos / sour-cherry-flavoured beer, canned

Soproni Radler Citrom (0,5 l)

490 Ft

ízesített sör, dobozos / lemon-flavoured beer, canned

Soproni Szűz (0,5 l)

490 Ft

alkoholmentes sör, dobozos / alcohol-free beer, canned

Edelweiss (0,5 l)

790 Ft

búzasör, üveges / wheat beer, bottled

Leffe Blonde (0,33 l)

890 Ft

világos belga sör, üveges / blond Belgian beer, bottled

Fűtőház Sörfőzde M61 Nohab ALE / V43 Szili ALE (0,33 l)

1990 Ft

kézműves sör, üveges / craft beer, bottled

Szénsavas alkoholos italok / Fizzy alcoholic beverages
Villa Sandi Prosecco DOC Treviso Brut Il Fresco (0,2 l)
Hungaria Extra Dry (0,2 l)

1690 Ft
1190 Ft

száraz pezsgő / dry champagne

Törley Charmant Doux (0,2 l)

890 Ft

édes pezsgő / sweet champagne

Somersby (0,33 l)
alma cider / apple cider

620 Ft

Fűtőház Sörfőzde M61 Nohab ALE (0,33 l)
kézműves sör, üveges / craft beer, bottled

1990 Ft

Borok / Wines
Szeremley Rizling (0,19 l) Szeremley Huba

1190 Ft

száraz, fehérbor / dry, white wine

Soproni Chardonnay (0,19 l) Taschner

910 Ft

száraz, fehérbor / dry, white wine

Balatoni Illatos 2021 (0,75 l) Laposa Pincészet

3090 Ft

száraz, fehérbor / dry, white wine

Badacsonyi Vörös Cuvée (0,19 l) Szeremley Huba

1190 Ft

száraz, vörösbor / dry, red wine

Shiraz-Merlot 2017 (0,75 l) Feind Borház

3690 Ft

száraz, vörösbor / dry, red wine

Balatoni Rosé 2021 (0,75 l) Laposa Pincészet

3090 Ft

száraz, rozébor / dry, rosé wine

Soproni Rosé (0,19 l) Taschner

910 Ft

száraz, rozébor / dry, rosé wine

Fröccs ajánlatok / Spritzer offers
Szeremley Rizling (0,19 l) + Nestlé Aquarel (0,5 l) szénsavas
Szeremley Rizling (0,19 l) + Nestlé Aquarel (0,5 l) sparkling
Soproni Chardonnay (0,19 l) + Nestlé Aquarel (0,5 l) szénsavas
Soproni Chardonnay (0,19 l) + Nestlé Aquarel (0,5 l) sparkling
Soproni Rosé (0,19 l) + Nestlé Aquarel (0,5 l) szénsavas
Soproni Rosé (0,19 l) + Nestlé Aquarel (0,5 l) sparkling

1490 Ft
1190 Ft
1190 Ft

Soproni Rosé (0,19 l) Taschner
száraz, rozébor / dry, rosé wine

910 Ft

Párlatok / Spirits
Panyolai Elixír (0,05 l)

1290 Ft

kajszibarack, fekete cseresznye, vilmoskörte, szatmári szilva
apricot, black cherry, Williams pear, plum

Zwack Unicum (0,05 l)
Jägermeister (0,04 l)
Jack Daniel's Old No. 7 Tennessee Whiskey (0,05 l)
Grant's Blended Scotch Whiskey (0,05 l)
Absolut Vodka (0,05 l)
Tequila Silver (0,04 l)
Beefeater Gin (0,05 l)

1510 Ft
1090 Ft
1190 Ft
1090 Ft
1690 Ft
1490 Ft
1850 Ft

Long drink ajánlatok / Long drink offers
Absolut vodka (0,05 l) + Rauch narancs gyümölcsital (0,2 l)
Absolut vodka (0,05 l) + Rauch orange drink (0,2 l)
Jack Daniel's Whiskey (0,05 l) + Coca-Cola (0,5 l)
Beefeater Gin (0,05 l) + Tonic (0,5 l)
Balaton koktél (0,3 l)
Balaton cocktail (0,3 l)

1950 Ft
1550 Ft
2090 Ft
1390 Ft

Balaton koktél (0,3 l)
Balaton cocktail (0,3 l)
1390 Ft

Meleg italok / Hot drinks
Presszókávé
Espresso
Hosszú kávé
Long coffee
Cappuccino
Caffè Latte
Forró csokoládé
Hot chocolate
Tea

400 Ft
400 Ft
490 Ft
490 Ft
490 Ft
390 Ft

fekete, zöld, erdei gyümölcs, borsmenta
black, green, forest fruits, peppermint

Mandulatej felár
Almond milk surcharge

150 Ft

A meleg italok laktózmentes tejjel, mandulaitallal,
valamint édesítőszerrel is kérhetők.
A kávék koffeinmentes változatban is elérhetők.
Hot drinks can be ordered also with lactose-free milk,
almond drink and with sweetener.
Cofees are available in caffeine-free version.

Fedélzeti shop / On-board shop
Orbit Peppermint rágógumi
Orbit Peppermint chewing-gum
Zewa Deluxe Classic papírzsebkendő (3 rétegű, 10 darab)
Zewa Deluxe Classic tissue paper (3 layers, 10 pieces)

310 Ft
190 Ft

Tea
fekete, zöld, erdei gyümölcs, borsmenta
black, green, forest fruits, peppermint

390 Ft
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Érvényes: 2022. május 16-tól szeptember 11-ig. A térkép nem méretarányos.
Valid from 16 May to 11 September 2022. This map is not to scale.

Route and stops of ‘Balaton’ InterCity trains

A Balaton InterCity vonatok útvonala és megállási rendje

Budapest-Déli
Budapest

Balaton InterCity vonat
‘Balaton’ InterCity train
Budapest-Déli – Keszthely
Keszthely – Budapest-Déli

Jelmagyarázat / Legend

Székesfehérvár

Budapest-Kelenföld

MÁV applikáció
Tervezze meg utazását, és
vásárolja meg vonatjegyét!

MÁVDIREKT: +36 (1) 3 49 49 49, +36(20/30/70) 499 4999
www.mavcsoport.hu | Információkérés: informacio@mav-start.hu
Csoportos utazás: ertekesites@mav-start.hu

Önt is várjuk, vendégül látjuk!

MÁV-START / MU - 07/005/2022

