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                                          reggeli kínálatunk

svédasztal
os
extra
korlátlan 
fogyasztás
sal

svédasztal
os
könnyített
korlátlan 
fogyasztáss
al

menü 
reggeli
tálalós

szendvics 
menü 
frissen 
készített 
csomagolva 

úticsom
ag

általános 
iskolás
4– 6 osztályig

1490 1200 900/1200 1000-tól

általános 
iskolás
7- 8 osztály

2650 1790 1500 900/1200 1000-tól

középiskoláso
k
egyetemisták 
egyéb 
csoportok

2650 2200 1700 900/1200 1000-tól

svédasztalos
extra
 /kínálatából/

6 féle változatos meleg étel,/tojás, virsli, grillkolbász, 
lecsó, palacsinta,  bundáskenyér, hagymásvirsli stb. / 
vegyes sajttál, szalámik, kolbászok, érlelt parasztsonkák, 
gépsonkák, felvágottak, vajak, választékos zöldség tál, 
frissen sütött bagett és zsemle, meleg péksütemények, 
házi lekvárok, cerbonák, tej kakaó tea, 3/1 kávé, rostos 
üdítők ásványvizek, stb.

svédasztalos
könnyített
/kínálatból/

3 féle meleg étel általában / tojás, virsli, bundáskenyér / 
vaj, sajt, sonka, szalámi, felvágott, zöldségek, stb.
tej, tea, helyben sütött friss zsemle és begett,

menü reggeli
tálalós
/kínálatból/

felvágott, sajt, vaj, zöldség, friss pékáru, tej vagy tea, 
tálcán személyenként összekészítve
 /felszolgálást a csoport végzi az ár szerviz díjat nem 
tartalmaz/

szendvics 
menü
frissen 
készített

Frissen sütött nagy bagett vajkrémmel sok sonkával  
szalámival sajttal, és zöldségekkel,  csomagolva egy 
választott üdítővel vagy tejtermékkel.
A 900 Ft-os menü frissen sütött császárzsemléből 
ugyanolyan feltéttel készül, egy választott üdítővel vagy 
tejtermékkel . / menü elvihető/

úticsomag előre egyeztetve igény szerinti összeállítás.



Változtatás jogát az étterem fenntartja, 
garantálja hogy  nem megy a minőség 
és mennyiség rovására. 

Eltérő egyéni igények, 
allergiamentes menü 
lehetőségek,
vegetáriánus menü igények, 
Étteremmel egyeztetve oldható
meg.
/ felárakkal járhat/

Kisebb létszámú csoport étkezése is 
megoldható kérjen ajánlatot.

FIGYELEM! Az árak a svédasztalos étkezésnél az elfogyasztott ételekre 
vonatkoznak. Meggondolatlan indokolatlan étel pocséklás felszámolásra 
kerülhet. A svédasztalos kínálat étteremben fogyasztásra készül nem 
kivihető, nem elcsomagolható.
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                                         ebéd és vacsorakínálatunk

ebéd
menü
tálalós

ebéd
svédasztal
os
könnyített
korlátlan 
fogyasztá
ssal

vacsora 
svédasztalo
s 
extra
korlátlan 
fogyasztáss
al

vacsora
svédasztal
os
könnyített
korlátlan 
fogyasztá
s

vacsor
a 
menü
tálalós

ált. iskolás
4– 6 
osztályig

1650 2150 2900 2150

ált. iskolás
7- 8 osztály 1850 2350 3000 2350
középiskolás
ok
egyetemistá
k

2000 2400 4100 3500 2400

ebéd
 menü
kínálatából
felszolgálást 
a csoport 
végzi
szervízdíjat 
az ár nem 
tartalmaz

fő étel: csirkepörkölt comb filéből + köret, tejszínes 
csirkemell+ köret, rizseshús, pince pörkölt, túróstészta, 
bolognai spagetti,
leves: zöldséges húsleves, kolbászos lebbencsleves, 
grízgombóc leves, gyümölcsleves, borsó leve     
 A menü összeállítás kiválasztható min. 10 adag 
egyforma legyen.   
/ menü ebéd csoportonként minimum 20 adag 
rendelhető/

ebéd
svédasztalos

változatos leves és három különböző fő étel, köretek, 
/ minimum 20 adag rendelhető/



könnyített 
korlátlan 
fogyaszt
vacsora
svédasztalos 
sextra 
korlátlan 
fogyasztással

leves 1-2 fajta, rántott csirkemell, rántott sajt, pikáns 
csirkeszárny, rántott zöldség, grillezett csirke és 
sertéshúsok, pörköltek, tészták, töltött húsok, köretek, 
kb. napi változatos 8 fajta fő étel választék. vegyes 
savanyúságok, desszert válogatás, rostos és szénsavas 
üdítők, ásványvizek, /svédasztalos vacsora minimum 20 
adag rendelhető/

vacsora
svédasztalos
könnyített 
korlátlan 
fogyasztással

rántott csirkemell, rántott sajt, rántott zöldségféle, 
pikáns csirkefalatok, édes töltött tészták, stb.
köretek: rizs, hasáb, savanyúság ,tartár
választékos desszert, ásványvizek,
/ svédasztalos vacsora minimum 20 adag rendelhető/

vacsora 
menü 
felszolgálást 
a csoport 
végzi az ár 
szervízdíjat 
nem 
tartalmaz

fő étel: rántott csirkemell vegyes köret, rántott sajt 
vegyes köret, grillezett vasalt csirkecomb 
krumplipürével, grillezett csirkemell krumplipürével, 
/fajtánként min 5 adag rendelhető/
desszert: aktuális sütemény választék
/ menü vacsora minimum 20 adag rendelhető/


