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VENDÉGVÁRÁS 
 
WELCOME FALATKÁK I. 

Mini magvas rúd, sajtos pogácsa és sonkás hasé  
 
 
WELCOME FALATKÁK II. 

Töltött mini tésztakosarak: 
Füstölt lazachabos, cheddar-os chorizo morzsával,  
BBQ jércesalátás, vörös áfonyás sajtkrémes 
 
 
WELCOME ITALOK I. 

 
100%-os narancs juice 
Málnás-Bodzás limonádé 
 
 
 

WELCOME ITALOK II. 

Törley Excelle  
 

100%-os narancs juice 
Málnás-Bodzás limonádé 
 
 

 



 
 

ÉTELSOR I. 
 

 
Füstölt lazacrózsa mentás tejföllel, blinivel 
Tanyasi csirke nyárs aszalt gyümölcsökkel 
Konyakos kacsamáj pástétom, áfonya, pirított kalács 

 
Grillezett padlizsán szeletek aszalt paradicsommal töltve  
 
SALÁTÁK 
Három-sajt saláta 
Grillezett cukkíni saláta csicseriborsóval, citromos dresszinggel  
Penne saláta fekete olívával 
Görög saláta, pácolt feta sajttal  
Cézár saláta  
 
MELEG ÉTELEK 

 
Grillezett jércemell tejszínes gombamártással, párolt rizzsel  
Lassan egészben sült sertéstarja párolt káposztával,  
hagymás tört burgonyával 
Navarrai marhapofa szalvétagombóccal 
Parajos lasagne (V) 
 
MINI PÉKÁRU KÍNÁLAT 
 
DESSZERTEK 
Tiramisu  
Narancsos csokoládé mousse  

 
Vaníliás gyümölcsrizs erdei gyümölcs raguval 
Friss szezonális gyümölcsök 
 



 
 

ÉTELSOR II. 
 
 

 
Penja borsos rákfalatok avokádó krémmel 
Csirkés, sült articsókás mini réteskosár 
Pulykafalat és jalapeno paprika tortillában sütve, cheddar mártással 
Édes-savanyú húsgolyók bambusszal, fafülgombával  
Pikáns angus tatár crostini talpon 
Fügés-kecskesajtos profiterol 
 

SALÁTÁK 

Sopszka saláta 
Zöldséges bulgur saláta mentával, citrommal 
Currys farfalle saláta jércemell csíkokkal 
Majonézes kukorica saláta pirított sonkacsíkokkal 
 
Salátabár 
Friss zöldsaláta és jégsaláta 
vágott paradicsom, paprika, kígyóuborka 
pirított jércemell 

- és ezer-sziget dresszingek 
 
MELEG ÉTELEK 
Lazac kaffir lime-os mártással, kesudióval, chilis-tofus sült tésztával 
Csirke saltimbocca grillezett zöldségekkel 
Konfitált sertéstarja mézes mustáros mázzal, magvas jázminrizzsel 
Kacsamell csíkok karamellizált almával, vajas pecsenyemártással 
burgonyapürével 
Zöldség curry (V) 
 
 
 



 

MINI PÉKÁRU KÍNÁLAT 
 
DESSZERTEK 
Fahéjas-szilvás pohárkrém 
Panna Cotta gyömbéres  
Somlói galuska csokoládé öntettel, dióropogóssal 
Vargabéles málnaraguval  meleg desszert 
Friss szezonális gyümölcsök 
 



 
 
 

ITALAJÁNLAT 
 

korlátlan mennyiségben: 
 
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
Coca-  

 
Házi szörp variációk 
 
Csapolt sör kínálatunk 
Borsodi 
 
Borok 

Lajvér Cuvée Blanc 2021 
Csanádi Sauvignon Blanc 2021 
Lajvér Rozé 2021 
Lajvér Bikavér 2019 
 

Nespresso kávékínálat 
Dilmah teaház fekete-, zöld- és gyümölcstea kínálata 
 
 
A borok esetében a fajta és az évjárat változás jogát fenntartjuk. Változás 

 



 

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍT  
 
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 Ffizz, Gin Tonic 
 
ALKOHOLMENTES KOKTÉLOK 
Lucky Driver, Friss gyümölcsös limonádék, smoothie-k, Shirley Temple,  
Virgin Mojito 
 
 
RÖVIDITALOK - Egyéni fizetéssel vagy utólagos elszámolással  
 
Jaegermeister 
Zsindelyes pálinka kínálat 
Smirnoff vodka 
Bacardi 
Johnnie Walker red 

 
 



 

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍT  
 

 
 

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

Korlátlan  
(ét-, tej, fehér) 

 
 

 
 

Narancs  
 

 
10-12 fajta mártogatnivaló friss gyümölcsöt: banán, eper, barack, meggy, 
konyakos meggy, ananász, aszalt szilva, aszalt barack, kókuszdió, piskóta, 
pille cukor, mini croiss  

 
 


