Rendezvények
1. A’ la Carte
2. Déli menü: 2 és 3 fogásos (hétfôtôl-szombatig)
3. Sunday Brunch 12-15h között, ingyenes wellness-használattal
4. Borvacsora
5. Sörvacsora
6. Tematikus vacsorák (Húsvét, Márton nap, Szenteste, Szilveszter)
7. Privát rendezvényék
Extrák
Alkalmanként élôzene, parkolási lehetôség a mélygarázsban,
díjmentes WiFi, étkezési utalványok elfogadása

Elérhetôség
Étterem nyitva tartás: 7:00-23.00
Cím: 1074 Budapest Dohány u. 42-44.
Asztalfoglalás: +36 1 815 1100
E-mail: araz@araz.hu • www.araz.hu

Events
1. A ‘la Carte
2. Lunch menu: 2 and 3 courses (from Monday to Saturday)
3. Sunday Brunch between 12 a.m. to 3 p.m., free use of wellness
4. Wine dinner
5. Beer dinner
6. Theme dinners (Easter, St. Martin’s Day, Christmas Eve, New Year’s Eve)
7. Private events
Extras
Occasionally, live music, free parking in the garage, free WiFi,
meal vouchers accepted.

C o n ta c t
Restaurant opening hours: 7:00 a.m. to 11:00 p.m.
Address: 42-44 Dohány Street Budapest, 1074
Reservation: +36 1 815 1100
E-mail: araz@araz.hu • www.araz.hu

AR AZ É tterem | AR AZ R estau rant
Étlap
Egyszerû, kifinomult és izgalmas.
A tudatos gasztronómia már az alapanyagok beszerzésénél kezdôdik. Minden ételhez a legfrissebb hazai alapanyagokat használjuk.
Páratlanul gazdag és friss hozzávalók, rendkívüli fantázia, maximális
íz-harmóniára való törekvés jellemzi a konyhát. Az ételek mellé hazai
borvidékek borait, egyedi koktélokat is kínálunk.

E l h e ly e z k e d é s
Budapest történelmi negyedében, a VII. kerületben, a Dohány utca 42-44.
szám alatt található az ARAZ Étterem. Teljesen felújított külsô homlokzat,
a századforduló szecessziós hangulatát idézô mégis modern belsô tér
hangulatos terasszal, valamint kiváló konyha és figyelmes kiszolgálás
várja a gasztronómia rajongóit.
Konyha
Az ARAZ Étterem étlapján a magyar és a francia konyha legkiválóbb remekei találhatók, melyeket a XXI. század konyhatechnológiai eljárásával
készítenek. Egy olyan kulináris kalandra hívjuk vendégeinket, ahol a régi
és az új, a tradícionális és a modern konyha találkozik egymással.

Loc ation
ARAZ Restaurant is located in 42-44 Dohány Street, in the historic quarter of Budapest, in the 7th district. A completely renovated exterior façade, a modern interior with a lovely terrace and with a touch of art
nouveau from the turn of the century, as well as excellent cuisine and
attentive service awaits the lovers of gastronomy.
Kitchen
The menu of ARAZ Restaurant offers the masterpieces of Hungarian
and French cuisine, which are prepared with the most modern kitchen
technologies of the 21th century. We invite our guests for an exciting
culinary adventure, where the old and new, the traditional and modern
gastronomy meet.

Menu
Simple, sophisticated and exciting.
Conscious gastronomy begins with the acquisition of ingredients. The
freshest domestic ingredients are used for each and every dishes. Our
kitchen is characterized by uniquely rich and fresh ingredients, extraordinary fantasy, and the intention of achieving maximum harmony of
flavours. For the dishes wines from the wine regions of the country and
unique cocktails are offered.

