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AJÁNLAT X FŐ RÉSZÉRE 

 
 
 
Kedves  ! 
 
Alábbiakban küldöm a 2023.   tervezett rendezvényükre 
összeállított menüajánlatunkat. A kínálati elemek az Önök elképzelései 
szerint bármely pontjukban módosíthatók! 
 
Természetesen további egyeztetésre, az esetlegesen felmerülő kérdések 
megválaszolására, bármikor szívesen állunk mind az Ön, mind pedig 
kollégái rendelkezésére. 
 
 

Üdvözlettel: 
 
Schiller Gábor 

 



 
 
 

VENDÉGVÁRÁS 
 
WELCOME FALATKÁK I. 

Mini magvas rúd, sajtos pogácsa és sonkás hasé  
 
A fenti falatka kínálat ára 950,- Ft + ÁFA / fő 

 
WELCOME FALATKÁK II. 

Töltött mini tésztakosarak: 
Füstölt lazachabos, cheddar-os chorizo morzsával,  
BBQ jércesalátás, vörös áfonyás sajtkrémes 
 
A welcome falatkakínálat ára 1.600,- Ft + ÁFA / fő 

 
WELCOME ITALOK I. 

Törley száraz és édes pezsgő 
100%-os narancs juice 
Málnás-Bodzás limonádé 
 
A welcome italkínálat ára 950,- Ft + ÁFA / fő 
 
 

WELCOME ITALOK II. 

Törley Excellence Chardonnay száraz pezsgő 
Törley Excellence Pinot Noir Rosé száraz pezsgő 
100%-os narancs juice 
Málnás-Bodzás limonádé 
 
A welcome italkínálat ára 1.400,- Ft + ÁFA / fő 
 

 



 
 

ÉTELSOR I. 
 
HIDEG ELŐÉTELEK  
Lazac gravlax creme fraiche-sel, zöldségrösztivel 
Tanyasi csirke rolád aszalt gyümölcsökkel 
Konyakos kacsamáj pástétom, töppedt szőlővel, kaláccsal 
Házi füstölésű sonka fűszeres rikottával töltve 
Grillezett padlizsán szeletek aszalt paradicsom tapenáddal 
 
SALÁTÁK 
Gyümölcsös sajtsaláta 
Cukkíni saláta csicseriborsóval, lime dresszinggel  
Currys-jércés penne saláta 
Görög saláta, pácolt Feta morzsával 
Tonhalas Cézár saláta  
 
MELEG ÉTELEK 
Roston sült tőkehal érmék romesco mártással, rukkolás burgonyapürével 
Grillezett jércemell tejszínes rókagomba mártással, petrezselymes rizzsel  
Konfitált durok tarja párolt káposztával, hagymás tört burgonyával 
Zöldséges marhapofa kakukkfüves szalvétagombóccal 
Négysajtos gnocchi sült körtével (V) 
 
MINI PÉKÁRU KÍNÁLAT 
 
DESSZERTEK 
Panna Cotta gyömbéres epervelővel 
Keserű csokoládé mousse narancs coulis-val 
Mini házi pite ízelítő (almás, meggyes) 
Vaníliás gyümölcsrizs erdei gyümölcsökkel 
Friss szezonális gyümölcsök 
 
A fenti ételsor ára 10.500,- Ft + ÁFA / fő 
 



 
 

ÉTELSOR II. 
 
 
HIDEG ELŐÉTELEK  
Fűszeres rákfarok mentás zöldborsó krémmel 
Csirkés, sült articsókás mini tart 
Marhahúsos-zöldséges rizstészta tekercs édes chili mártóval 
Fűszeres húsgolyók kimchivel, szójás fafülgombával 
Narancsos kacsarilette crostinin  
Kéksajtos mini ecklair füge dzsemmel 
 

SALÁTÁK 

Sopszka saláta túrómorzsával 
Bulgur tabbouleh mentával zöldcitrommal 
Zölderő saláta fűszeres jérce chipssel 
Rokfortos körtesaláta 
 
Salátabár 
Idény primőr zöldségek 
pirított jércemell 
fűszeres-joghurt, remoulade és francia dresszing 
 
MELEG ÉTELEK 
Vadlazac édes-chilis kéregben sült tésztával 
Csirke saltimbocca grillezett zöldségekkel, színes rizzsel 
Sous-vide kacsamell csíkok karamellizált almával, vajmártással, 
burgonyapürével 
Vörösboros őzpörkölt burgonyafánkkal 
Zöldség curry mazsolás kuszkusszal (V) 
 



 

MINI PÉKÁRU KÍNÁLAT 
 
DESSZERTEK 
Tejszínkrémmel töltött profiterol belga csokoládé öntettel 
Vaníliás-mascarpone fahéjas-szilva chutney-val 
Madártej vaníliás hablabdával sós karamellával 
Marcipános somlói eperöntettel 
Friss szezonális gyümölcsök 
 
 
A fenti ételsor ára 11.900,- Ft + ÁFA 
 



ÉTELSOR III. 
 
 
HIDEG ELŐÉTELEK  
Tonhal tatár szezámos kimchivel 
Csirke satay pikáns mogyorószósszal 
Füstölt kacsamell spárgasaláta, citrus vinaigrette 
Bresaola parmezán aiolival 
Fűszeres báránygolyók mentás joghurttal 
Buffala mozzarella fermentált zöldségekkel,  
 

LEVESEK 

Marha erőleves töpörtyűs maceszgombóccal, julienne zöldségek 
Chilis sütőtök krémleves balzsamos birsalmával 
 

SALÁTÁK 

Sült paszternák saláta dióval, körtével  
Firenzei tonhalsaláta Hokkaido tökkel 
Színes árpagyöngy saláta kecskesajt morzsával 
Pink waldorf saláta házi sonkaropogóssal 
 
Salátabár 
Idény primőr zöldségek 
pirított jércemell 
fűszeres-joghurt, remoulade és francia dresszing 
 



MELEG ÉTELEK 
Vajhal filé verjus mártással, zöldfűszeres pirított gnocchival  
Bőrén sült jércemell paprika mártással zöldborsó pestos rizottóval 
Csokis borskéregben sült szűzérmék portói mártással, rozmaringos roppantott 
burgonyával 
Lassan sült szarvascomb sült zöldségmártással, petrezselymes 
szalvétagombóccal 
Grill padlizsán ratatouille kesudiós pilaffal (V) 
 
MINI PÉKÁRU KÍNÁLAT 
 
DESSZERTEK 
Mille feuille 
Csokis eclaire fánk 
Rákóczi pohárkrém 
Kókusztejes tápióka puding pirosborsos ananász chutney-val 
Belga csokoládé szökőkút friss és aszalt gyümölcsökkel, pille cukorral  
 
 
A fenti ételsor ára 14.500,- Ft + ÁFA 
 



 
 
 

ITALAJÁNLAT 
 
A rendezvény ideje alatt a vendégek a következő italokat fogyaszthatják 
korlátlan mennyiségben 8 órás időtartamban: 
 
I.CSOMAG 
 
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
Coca-cola szénsavas üdítőitalok 
Sió rostos üdítőitalok 
Házi szörpök variációja 
 
Sör kínálatunk 
Csapolt Borsodi 
Alkoholmentes Heineken 
 
Borok 
Lajvér Cuvée Blanc 2022 
Csanádi Sauvignon Blanc 2022 
Lajvér Rozé 2022 
Lajvér Bikavér 2020 
 
Frissen főzött Nespresso kávékínálat 
 
Korlátlan italcsomagunk ára 8 órás időtartamra 3.500,- Ft + ÁFA / fő 
 
A borok esetében a fajta és az évjárat változás jogát fenntartjuk. Változás 
esetén kategóriájában azonos, más pincészettől származó borokat 
kínálunk 
 
Italcsomag hosszabbítás díja 650,- Ft + ÁFA / fő / óra 



ITALAJÁNLAT 
 
A rendezvény ideje alatt a vendégek a következő italokat fogyaszthatják 
korlátlan mennyiségben 8 órás időtartamban: 
 
II.CSOMAG 
 
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
Coca-cola szénsavas üdítőitalok 
100%-os Sió rostos üdítőitalok 
Házi szörpök variációja 
 
Sör kínálatunk 
Csapolt Staropramen 
Alkoholmentes Heineken 
 
Borok 
Etyeki Kúria White 2022 
Konyári Fecske 2022 
Gere Rozé 2022 
Légli Rozé 2022 
Ikon Cabernet Sauvignon 2020 
 
Frissen főzött Nespresso kávékínálat 
 
Korlátlan italcsomagunk ára 8 órás időtartamra 4.200,- Ft + ÁFA / fő 
 
A borok esetében a fajta és az évjárat változás jogát fenntartjuk. Változás 
esetén kategóriájában azonos, más pincészettől származó borokat 
kínálunk. 
 
Italcsomag hosszabbítás díja 750,- Ft + ÁFA / fő / óra 
 



EGYÉB KÖLTSÉGEK 
 
A vendéglátás tételeire 12% szervizdíjat számítunk fel. 
 
Teríték díj:  950,- Ft + ÁFA / fő 
 

100 főnél alacsonyabb létszámra történő megrendelés esetén a fenti árakon 

felül a következő tételt számlázzuk: 

 

Kitelepülési díj Budapesten: 89.000,- Ft + ÁFA 

 

A Budapesten kívül szervezett rendezvényekre egyedi kitelepülési dí jat 

kalkulálunk. 

 

 

A FENTI ÁRAK TARTALMAZZÁK: 

a komplett étel- és italsort, 
a teljes szervizköltséget, 
a catering szolgáltatáshoz szükséges táblaasztalok bérleti díját,  

a szállítási költségeket. 
 

A fenti árajánlat a feltüntetett vendéglétszám esetén, a komplett kínálat megrendelése esetén 
érvényes. A vendéglétszám változásával az árak módosulhatnak. 
 



 

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐ AJÁNLATAINK 
 
KOKTÉLOK 
 
Professzionális koktél séfünk - aki London és New York ismert bárjaiban 
dolgozott korábban – kizárólag friss gyümölcs alapanyagokkal dolgozik. 
Kínálatából néhány példa: 
 
ALAPKÍNÁLAT 
Cuba Libre, Tequila Sunrise, Whisky Highball, Scredriwer, Sex on the Beach,  
Gin Fiz, Gin Tonic 
 
ALKOHOLMENTES KOKTÉLOK 
Lucky Driver, Friss gyümölcsös limonádék, smoothie-k, Shirley Temple,  
Virgin Mojito 
 
A koktélok ára egységesen 2.500,- Ft + ÁFA / pohár 
(minimum rendelési mennyiség 150 koktél) 
 
 
RÖVIDITALOK - Egyéni fizetéssel vagy utólagos elszámolással   
 
Jaegermeister 
Zsindelyes pálinka kínálat 
Smirnoff vodka 
Bacardi 
Johnnie Walker red 
Bailey’s 
 
A röviditalok ára 1.350,- Ft + ÁFA / 0.04l 
 



 

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐ AJÁNLATAINK 
 
CSOKOLÁDÉ SZÖKŐKÚT 

 

Olvadt belga csokoládéba mártogathatunk friss gyümölcsöket, epret, 
banánt vagy pille cukrot. A rendezvény fénypontja és a vendégek kedvence 
lesz. 
 
Az ár a következőket tartalmazza 3 órás időtartamra: 

Korlátlan kiváló minőségű belga csokoládét választható ízesítéssel 
(ét-, tej, fehér) 

További ízesítésű belga csokoládék:  
Capuccino ízű, fehér és tejcsokoládé keverékből 
Karamell ízű tejcsokoládé 
Méz ízesítésű csokoládé, tejcsokoládéból 
Narancsszínű és ízű csokoládé 
Rózsaszín színű és eper ízű csokoládé 

 
10-12 fajta mártogatnivaló friss gyümölcsöt: banán, eper, barack, meggy, 
konyakos meggy, ananász, aszalt szilva, aszalt barack, kókuszdió, 
piskóta, pille cukor, mini croissant, szőlő, görögdinnye, sárgadinnye stb. 

 
A csokoládé szökőkút ára 3.500,- Ft + ÁFA / fő 
(minimum rendelési mennyiség 50 adag) 
 
Szállítási költség: megrendelés függő 
 
 


