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KÁVÉSZÜNET I. 
 

 vegyesen az alábbi kínálatból  

Pogácsa variációk 
Sós teasütemények 
Hasé választék 
 
Édes teasütemények 
 
Italok 

Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
Coca-  

 
Házi szörp variációk 
 

Nespresso kávékínálat 
 
Dilmah teaház fekete-, zöld- és gyümölcstea kínálata 
 
 



 

KÁVÉSZÜNET II. 
 

 vegyesen az alábbi kínálatból  

Pogácsa variációk 
Sós teasütemények 
Hasé választék 
 
Édes teasütemények 
 

ezer-sziget dippel 
Mini gyümölcsnyársak 
 
Italok 

Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
Coca-  

 
Házi szörp variációk 
 

Nespresso kávékínálat 
 
Dilmah teaház fekete-, zöld- és gyümölcstea kínálata 
 
 



KÁVÉSZÜNET III. 
 

Koktélszendvicsek francia kenyéren - / alkalom 

 
Kemencés sonkás tojáskarikával 
Sült tarja tormakrémmel 
Bécsi hússalátás  

 
 
Sós-édes teasütemények 

 vegyesen az alábbi kínálatból  

Pogácsa variációk 
Sós teasütemények 
Hasé választék 
 
Édes teasütemények 
 
Italok 

Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
Coca-  

 
Házi szörp variációk 
 

Nespresso kávékínálat 
 
Dilmah teaház fekete-, zöld- és gyümölcstea kínálata 
 



 
 

ÉTELSOR I. 
 
LEVES 

Nagymama zöldborsó levese csipetkével (V) 
 
SALÁTÁK 
Tavaszi kevert saláta dresszingekkel  
Görög saláta  
Cézár saláta pirított jércemell csíkokkal 
Házi vegyes savanyúk 
 
MELEG ÉTELEK 

-kapros mártással 
jázminrizzsel 
Mozzarellával-paradicsommal sült jércemell tejszínes burgonyapürével 
Keme -mustáros mártással 
hagymás törtburgonyával 
Navarrai marhapofa szalvétagombóccal 
Parajos lasagne (V) 
 
MINI PÉKÁRU ÉS KENYÉRKÍNÁLAT 
 

DESSZERTEK 

Tiramisu 
Narancsos csokoládé mousse 

 
Friss gyümölcsök oázisa 
 
 
 



 
 

ÉTELSOR II. 
 

LEVES 

Alföldi gulyásleves 
 
SALÁTÁK 

Sopszka saláta 
Tabbouleh  
Friss saláta zöldség és parmezán chips-szel, tökmagolajos almaecetes 
dresszinggel 
Házi vegyes savanyúságok 
 
MELEG ÉTELEK 

Harcsapaprikás mangalica szalonnás túrós csuszával 
Grillezett jércemell tejszínes gombamártással, párolt rizzsel  
Lassan sült sertéstarja sültfokhagymás-petrezselymes jus  
kemencében sült burgonyával 
Vörösboros marhapörkölt vajas galuskával 
Kemencés petrezselyem pestós gnocchi kecskesajttal (V) 
 
MINI PÉKÁRU ÉS KENYÉRKÍNÁLAT 
 
DESSZERTEK 

Eszterházy torta újragondolva 
 

Tejszínkrémmel töltött profiterol csokoládéöntettel 
Friss gyümölcsök oázisa 
 



 
 

ÉTELSOR III. 
 
LEVES 

Citromos pulykaragu leves házi fokhagymás krutonnal 
 
SALÁTÁK 

Majonézes kukorica saláta pirított sonkacsíkokkal 
Chef saláta 
Klasszikus bécsi burgonyasaláta 
Salátabár 
Friss zöldsaláta és jégsaláta 
vágott paradicsom, paprika, kígyóuborka 
pirított jércemell 

- és ezer-sziget dresszingek 
 

MELEG ÉTELEK 

Lazac kaffir lime-os mártással, kesudióval, párolt jázminrizzsel 
Csirke saltimbocca grillezett zöldségekkel 
Kacsamell csíkok karamellizált almával, vajas pecsenyemártással 
burgonyapürével 
Borjúpaprikás juhtúrós galuskával  
Zöldség curry (V) 
 
MINI PÉKÁRU ÉS KENYÉR KÍNÁLAT 
 

DESSZERTEK 

Vaníliás gyümölcsrizs erdei gyümölcsraguval 
Somlói galuska csokoládé öntettel, dióropogóssal 
Klasszikus aranygaluska vanília sodóval (meleg desszert) 
Friss gyümölcsök oázisa 
 
 
 
 



 
 

ITALKÍNÁLAT 
 
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
Coca-  

 
Házi szörp variációk 
 

Nespresso kávékínálat 
 
Dilmah teaház fekete-, zöld- és gyümölcstea kínálata 
 
 
 


