
 



1. LAKODALMAS AJÁNLAT 

Leves: Gyöngyöző húsleves finommetélttel 

 Pecsenyés tál: Argentin csirkemellsteak; Cigánypecsenye; Sonkával, sajttal töltött sertésjava 

Húsmentes: Rántott sajt 

Köretek: Hasábburgonya; Rizi-bizi, Tartármártás 

Saláta: paradicsom, uborka, káposzta 

Ár: 5.200,- Ft/adag 

 

2. LAKODALMAS AJÁNLAT 

Leves: Tanyasi kakashúsleves lúdgégével 

Főtt hús kétféle mártással (választható mártások: meggymártás; tormamártás;  

fokhagymamártás; paradicsommártás; kapormártás) 

Pecsenyés tál: Csirkeszárny lollipop (3 db/ adag); Zengővárkonyi sertéstekercs (hagymával, 

szalonnával és sajttal töltve); Rozmaringos csirkecomb; 

Húsmentes: Csőben sült karfiol- brokkoli duó 

Köretek: Petrezselymes burgonya; Párolt rizs; Hasábburgonya 

Saláta: paradicsom, uborka, káposzta 

Ár: 6.300,- Ft/adag 

 

3. LAKODALMAS AJÁNLAT 

Leves: Tárkonyos vadraguleves 

Pecsenyés tál: Konfitált kacsacomb; Fetával töltött csirkemell bordírozva; Zengővárkonyi 

sertéstekercs (hagymával, szalonnával és sajttal töltve); 

Húsmentes: Rántott füstölt sajt szezámmagos köntösben 

Köretek: Párolt káposzta; Hagymás tört burgonya; Jázmin rizs 

Saláta: paradicsom, uborka, káposzta 

Ár: 7.200,- Ft/adag 

 



4. LAKODALMAS AJÁNLAT 

Leves: Marhahúsleves-esszencia 

Pecsenyés tál: Libamájjal töltött csirkemell rántva; Tüzes erdei gombás sertésszelet bordírozva; 

Színes borsos sertésszűz 

Húsmentes: Ananászos camembert rántva 

Köretek: Petrezselymes jázmin rizs; Steak burgonya; Párolt zöldség 

Saláta: paradicsom, uborka, káposzta 

Ár: 8.100,- Ft/adag 

 

HA A FENTI AJÁNLATOT GAZDAGÍTANÁ – VÁLTOZTATNÁ: 

Borjúraguleves 

Kakasleves 

Marhahúsleves-esszencia 

Borjúpaprikás 

Csirkeszárny lollipop 

Garnéla nyárs (előétel, csak tányérszervizzel) 

Lazactatár (előétel, csak tányérszervizzel) 

Fehérboros lazacfilé 

Juhtúróval töltött gombafejek 

Füstölt sajtos tócsni 

Francia rakott burgonya 

Zöldséglepény füstölt sajttal 

Aszalt szilvával és füstölt sajttal töltött csirkemell 

Árak a komplett menü ismeretében. 

 

ÉJFÉLI VACSORA AJÁNLAT 

Vacsora visszatálalása   

Marhapörkölt galuska, házi savanyúság: 1.800 Ft/adag   

Töltött káposzta: 1.550 Ft/adag   

Vadpörkölt, burgonyaropogós, házi savanyúság: 2.400 Ft/adag    

Rántott csirkecomb francia salátával: 1.550 Ft/adag  



Erdei gombás vadpörkölt, galuska, burgonyaropogós, házi savanyúság: 2.550 Ft/adag   

Vörösboros marhaszelet, galuska és burgonyaropogós, házi savanyúság: 1.800 Ft/adag  

 Grillhúsok: mustáros tarja, pljeskavica, fűszeres csirkemell házi sült burgonyával, 

háromféle öntettel, friss kevert salátával, házi savanyúsággal 1.800 Ft/adag 

  
SVÉDASZTALOS KÍNÁLAT 

A vacsorát svédasztalon, 90 perces időtartamban kínáljuk. 

Az éjféli vacsorát a fenti ajánlatok közül, szintén svédasztalon kínálva választhatják. 

Ennek ára: 2.500,- Ft/adag. 

 

1. BÜFÉVACSORA-AJÁNLAT 

Előételek 

Aszalt szilvás csirkemell/Gyulai sertéskaraj/Borskérges csirkemell 

/Fasírtgolyók/Sajtgolyók 

Levesek 

Húsleves/ Brokkoli krémleves 

Főételek 

Marhapörkölt/Borskéregben sült sertéskaraj/Provanszi csirkemellcsíkok/ 

Csirkemell-steak sajtmártással/Rozmaringos csirkecomb 

Köretek 

Burgonyaropogós/Párolt rizs/Galuska/Petrezselymes burgonya 

Saláták 

Házi savanyúság/Káposztasaláta/Kétféle friss saláta/Kétféle majonézes saláta 

Ár: 9.000,- Ft/adag 
 

2. BÜFÉVACSORA-AJÁNLAT 

Előételek 

Jércegalanti/Marhacarpaccio/Sajtgolyók/Borskéregben sült sertéskaraj/Fetasajtos 

csirkemell 

Levesek 

Marhahúsleves/Erdei gombaleves 

Főételek 

Vadpörkölt/Roppanós rántott csirkemell/Serpenyős sertés borba gombás-hagymás 

raguval/ 



Erdei gombás marhaszelet/Zengővárkonyi sertéstekercs/Roston camembert 

Köretek 

Jázminrizs/Krokett/Hasábburgonya/Petrezselymes burgonya 

Saláták 

Házi savanyúság/Káposztasaláta/Kétféle friss saláta/Kétféle majonézes saláta 

Ár: 9.000,- Ft/adag 

 

ITALCSOMAGOK 

1. VARIÁCIÓ: minden ital hozott:              3.000,- Ft/fő 

2. VARIÁCIÓ: rövidital és bor hozott + italcsomag korlátlan fogyasztással: csapolt sör (Pécsi Sör); 

üdítők (2-3 féle szénsavas és rostos); ásványvíz (mentes és szénsavas); szóda; kávé   

         4.300,- Ft/fő 

3. VARIÁCIÓ : rövidital hozott + italcsomag korlátlan fogyasztással: bor (egyféle vörösbor, egyféle 

rozé és egyféle fehérbor) - kancsóban felszolgálva; csapolt sör (Pécsi Sör);  üdítők  (2-3 féle 

szénsavas és rostos); ásványvíz (mentes és szénsavas); szóda; kávé            

5.300,- Ft/fő 

4. VARIÁCIÓ : italcsomag korlátlan fogyasztással: röviditalok (Unicum, Jägermeister, Baileys, Jim 

Beam, Bacardi, Finlandia; bor (egyféle vörösbor, egyféle rozé és egyféle fehérbor) - kancsóban 

felszolgálva; csapolt sör (Pécsi Sör);  üdítők  (2-3 féle szénsavas és rostos); ásványvíz (mentes és 

szénsavas); szóda; kávé                      6.800,- Ft/fő 

5. VARIÁCIÓ: tényleges fogyasztás elszámolása 

Az italcsomagok vacsoraidőtől, 10 óra időtartamban állnak rendelkezésre. Az 1-4. variációnál a 

6 év feletti vendégeket vesszük figyelembe az elszámolásnál. 

 

 

SZERETETTEL VÁRJUK EGY SZEMÉLYES TALÁLKOZÓRA A HELYSZÍNEN!  
 


