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KÁVÉSZÜNET I. 
 
10 dkg / fő / alkalom – vegyesen az alábbi kínálatból  

Mini sajtos rúd 
Mini burgonyás, magvas, tepertős és kapros-túrós pogácsa 
Parajos, káposztás és sonkás hasé 
 
Édes teasütemények 
 
Italok 

Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
Coca-Cola szénsavas üdítőitalok 
Sió rostos üdítőitalok 
 
Frissen főzött Nescafé kávékínálat az alábbi választékból: 

Rövid kávé, hosszú kávé, kávé tejjel 
Cappuccino, csokis cappuccino 
Forró csokoládé  

 
Gárdonyi teaház fekete-, zöld- és gyümölcstea kínálata 



	

KÁVÉSZÜNET II. 
 
10 dkg / fő / alkalom – vegyesen az alábbi kínálatból  

Mini sajtos roló 
Baconos vendégváró 
Mini burgonyás, magvas, tepertős és kapros-túrós pogácsa 
Parajos, káposztás és sonkás hasé 
Mini pizzás csiga 
 
Édes teasütemények 
 
Zöldséghasábok zöldfűszeres joghurt és kéksajtos dippel 
Mini gyümölcsnyársak 
 
Italok 

Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
Coca-Cola szénsavas üdítőitalok 
Sió rostos üdítőitalok 
 
Frissen főzött Nescafé kávékínálat az alábbi választékból: 

Rövid kávé, hosszú kávé, kávé tejjel 
Cappuccino, csokis Cappuccino 
Forró csokoládé 

 
Gárdonyi teaház fekete-, zöld- és gyümölcstea kínálata 



	

08	Fall 

ÉTELSOR I. 
 
SZENDVICSEK FRANCIA KENYÉREN 

Lazachabos szendvics kapribogyóval 
Téliszalámis szendvics primőrökkel  
Sült tarjás szendvics tormakrémmel 
Bécsi hússalátás szendvics 
Mozzarella-paradicsomos szendvics friss bazsalikommal 
 
SALÁTÁK 

Klasszikus Görög saláta, pácolt oregánós feta kockákkal 
Három-sajt saláta déli gyümölcsökkel 
Chef saláta 
Nizzai saláta 
 
DESSZERTEK 

Somlói galuska gyöngyök 
Aszalt szilvás csokoládé mousse 
Panna cotta erdei gyümölcsökkel 
Friss szezonális gyümölcsök 



	

ÉTELSOR II. 
 

SZENDVICSEK FRANCIA KENYÉREN 

Mortadellás szendvics aszalt paradicsom pestoval 
Majonézes gombasalátás szendvics 
 
WRAP SZENDVICSEK 

Oregánós, pácolt pulykasültes wrap feta sajttal 
Marhaköftés wrap mentás joghurttal 
Ázsiai pácolt kacsamelles wrap sült zöldségekkel 
 
SALÁTÁK 

Thai tésztasaláta fűszeres sertéscsíkokkal 
Rukkola saláta koktél paradicsommal, parmezán forgáccsal 
Cézár saláta 
Almás burgonyasaláta bacon chips-sel 
 
DESSZERTEK 

Vaníliás gyümölcsrizs meggyraguval 
Tiramisu 
Tejszínnel töltött profiterol csokoládé öntettel 
Friss szezonális gyümölcsök 



ÉTELSOR III. 
 

SZENDVICSEK FRANCIA KENYÉREN 

Paprikás szalámis szendvics 
Provence-i rillette-s szendvics lilahagyma lekvárral 
 
WRAP SZENDVICSEK 

Fekete erdő sonkás wrap rukkolával, napon szárított paradicsommal 
Mézes mustárban pácolt jércemelles wrap 
Grillzöldséges wrap 
 
SALÁTÁK 

Orosz hússaláta 
Sopszka saláta 
Majonézes kukoricasaláta sonkacsíkokkal 
Penne saláta olívával 
 
DESSZERTEK 

Marcipános somlói galuska eperöntettel 
Madártej karamellás habfelhővel 
Banános csokoládékrém 
Friss szezonális gyümölcsök 



	
	

ITALKÍNÁLAT 
 
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
Coca-Cola szénsavas üdítőitalok 
Sió rostos üdítőitalok 
 
Frissen főzött Nescafé kávékínálat az alábbi választékból: 

Rövid kávé, hosszú kávé, kávé tejjel 
Cappuccino, csokis cappuccino 
Forró csokoládé 

 
Gárdonyi teaház fekete-, zöld- és gyümölcstea kínálata 


