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KÁVÉSZÜNET I. 
 
Sós-édes teasütemények 

 vegyesen az alábbi kínálatból  

Pogácsa variációk 
Sós teasütemények 
Hasé választék 
 
Édes teasütemények 
 
 
Italok 

Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
Coca-  

 
Házi szörp variációk 
 

 
 
Dilmah teaház fekete-, zöld- és gyümölcstea kínálata 
 
 
 



 

KÁVÉSZÜNET II. 
 

Sós-édes teasütemények 

5 dkg /  vegyesen az alábbi kínálatból  

Pogácsa variációk 
Hasé választék 
 
Édes teasütemények 
 
Mártogatósok 

Zöldséghasábok céklás humusszal, mentás zöldborsó és kéksajt dippel 
Magvas grissini napon szárított paradicsom dippel 
 
 
Italok 

Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
Coca-  

 
Házi szörp variációk 
 

 
 
Dilmah teaház fekete-, zöld- és gyümölcstea kínálata 
 
 



 

KÁVÉSZÜNET III. 
 

Sós falatkák 

Töltött mini tésztakosarak - 2 db : 

Füstölt lazachabos, cheddar-os chorizo morzsával,  
BBQ jércesalátás, vörös áfonyás sajtkrémes 
 
Édes ízek 

Francia macaron válogatás   

Vaníliás, csokoládés, málnás, pisztáciás, citromos, karamellás ízvilágból 
 
 
Italok 

Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
Coca-  

 
Házi szörp variációk 
 

 
 
Dilmah teaház fekete-, zöld- és gyümölcstea kínálata 
 
 



ÉTELSOR I. 
 
SZENDVICSEK KOVÁSZOLT GYÖKÉRKENYÉREN   

Téliszalámis házi körözöttel, snidlinggel 
Füstölt tarjás almás tormakrémmel 
Cheddaros jércesalátás 
Mozzarellás grillezett padlizsánnal, paradicsom pestoval 
 
SALÁTÁK 

Idény rázott kerti saláta dresszingekkel  
Görög saláta Feta morzsával, olíva tapenáddal 
Cézár saláta  
BBQ kukorica saláta majonézzel, sonka chipps-sel 
 
DESSZERTEK 

 
-val 

 
Idénygyümölcsök mentás-lime-s sziruppal pohárban 
 
 



 

ÉTELSOR II. 
 

SZENDVICSEK KOVÁSZOLT GYÖKÉRKENYÉREN   

 
Mortadellás aszalt paradicsom krémmel 
Chorizo kolbászosolíva tapenáddal 
Grill jércemelles borsópürével 
Csicseri borsókrémes friss hajtásokkal 
 
SALÁTÁK 

Tonhal saláta fürjtojással, zöldbabbal 
Sopszka saláta túrómorzsával 
Vajkörtés három-sajt saláta 
Barnavajas burgonyasaláta kolbász chipssel 
 
DESSZERTEK 

Rákóczi pohárkrém 
Tiramisu pohárban kávékaramellel 
Tejszínkrémmel töltött profiterol belga csokoládé öntettel 
Friss szezonális gyümölcsök 
 
 
 



ÉTELSOR III. 
 

SZENDVICSEK KOVÁSZOLT GYÖKÉRKENYÉREN   

Mangalicaszalámis paradicsom chutney-val 
Mézes sült sonkás tojáskrémmel 
Konyakos kacsamáj pástétomos almachutney-val 
 
WRAP SZENDVICSEK   

 
Grillzöldséges wrap kecskesajttal 
BBQ jércés sült paprika krémmel 
 
SALÁTÁK 

Majonézes brokkoli füstölt tépett malachússal 
Burgonyasaláta roppanós zellerrel, zöldalmával 
Currys-jércés penne saláta  
Rukkola saláta színes koktél paradicsommal, parmezán öntettel 
 
DESSZERTEK 

Eszterházy pohárkrém 
Vaníliás-mascarpone fahéjas-szilva chutney-val 
Madártej vaníliás hablabdával sós karamellával 
Marcipános somlói eperöntettel 
Friss szezonális gyümölcsök 
 
 
 



 
 

ITALKÍNÁLAT 
 
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
Coca-  

 
Házi szörp variációk 
 

 
 
Dilmah teaház fekete-, zöld- és gyümölcstea kínálata 
 
 
 


