
Étel kiszállítás menü ajánlat rendezvényekre 
 

  
 Levesek:   Újházy tyúkhúsleves csigatésztával (min 5 adag)      Tárkonyos raguleves csirkéből vagy sertésből (min 5 adag)    Ököruszály leves               (min 10 adag)      Hideg gyümölcsleves (min 5 adag)      

 Meleg előételek:   Grillezett mozzarella olivás cukkínivel,bazs. paradicsommal (min 5 adag)    Pestos garnéla parajos papardellével    (min 5 adag)        Hortobágyi húsos palacsinta                 (min 5 adag)      Jóasszony palacsinta tejszínes gombamártással (min 5 adag)     Hideg előételek:  
 Sonka és sajtízelítő (kecskesajtokkal) friss kerti zöldségekkel (min 5 adag)   Hideg libamáj terrine friss salátaágyon pirítóssal(min 5 adag)     Fűszeres lazactatár rozskanapén (min 5 adag)      Mozzarella golyók aszalt paradicsommal és ruccolával (min 5 adag)   
 Pörköltek:  
 Marhalábszár pörkölt (min 5 adag)       Birkapörkölt               (min 10 adag)       Pacalpörkölt                (min 10 adag)      Kakas pörkölt              (min 10 adag)         Harcsapaprikás            (min 5 adag)        Töltött káposzta (3 db/adag ) (min 5 adag)      
 Köretek pörkölthöz:  
 Galuska        Sósburgonya        Túrós csusza         Pásztor tarhonya        Házi vegyes savanyúság (almapap.,ecetes uborka,csalamádé, pepperoni)  



Sültes tál ajánlatok 
 

   A tálak minimum 2 főre rendelhetők  I. Vegyes sült ízelítő 2 személyre         - Ropogós kacsacomb  - Szezámos bundában sült pulykamell aszalt szilvával és camamberttel töltve  - Mustáros szűzérmék panko morzsában sütve fűszervajjal                - Egészben sült bőrös malackaraj  - Paradicsommal és mozzarellával csőben sült jércemell  Köret:  hasábburgonya, párolt rizs, grillezett zöldségek  Mártás:  Tartármártás, tejszínes gombamártás  II. Vegyes sültek ízelítője 2 személyre       - Bajor sörben pácolt sertéscsülök sütve  - Fokhagymás tarja kakastaréjjal  - Fetával-sonkával töltött sertéskaraj rántva  - Kukoricapelyhes bundában sült csirkemell érmék  - Rántott sajt  Köret: Grill zöldségek, héjas burgonya, tócsni (burgonya lángos)  Mártás: tejszínes gombamártás, tartármártás  III. Vegetáriánus zöldségkavalkád 2 személyre               - Rántott trappista sajt  - Grillezett füstölt mozzarella   - Magvas bundában sült gomba és brokkoli  - Orly bundában sült karfiolrózsák  - Rántott hagymakarikák  Köret: Grill zöldség, hasábburgonya, párolt rizs   Mártás: Tartármártás   
 

  
 
 
 



Hidegtál ajánlat ajánlatok 
 

  Hidegtál ajánlat:  (min 10 adag)   Magyaros sajttorta  Parajos fogasrolád  Csemege gyulaikaraj  Baconos göngyölt szűzérme  Aszalt gyümölcsös jércegalantin  Csongrádi sertéstekercs  Bresaolával fonott harcsaterrine  Alföldi pontykocsonya  Rózsaborsos csemegekaraj  Magyaros csülöktekercs  Saláta:  Majonézes tésztasaláta  Csekonics saláta  Cézár saláta  Görög saláta  Orosz hússaláta Tetszőlegesen 5 féle hideg étel választható 2 féle salátával       Desszertek:  Somlói galuska (min 5 adag)       Tiramisu     (min 5 adag)        Gundel palacsinta       (min 5 adag)      Túrós palacsinta narancsöntettel          (min 5 adag)      Idény jellegű gyümölcsízelítő             (min 5 adag)     Vegyes rétes ízelítő         (min 5 adag)       Morzsás almatorta       Sajt torta epervelővel        Gesztenyepüré   (min 5 adag)       Pannacotta málna chatneyval        Pogácsa: 1 adag 10 dkg          
Az árak egy adagra vonatkoznak! Egyes ételekre minimálisan rendelhető mennyiség vonatkozik! 
 
 

 


