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Céges svédasztalos rendezvény ajánlatok  
 
Svédasztalos menük: 
min. 25 fő részére: 
I. 
Újházi tyúkhúsleves 

Jérce fingers rusztikus morzsában, rántott sajt, tartármártás, rizibizi, burgonyapüré 
BBQ sertés tarja, házi steakburgonya, vitaminsaláta 
Vörösboros marhapörkölt galuskával, kovászos uborka 
 
Somlói kockák amarénával, epres sajttorta karamell öntettel 
5.900.-Ft/fő 
 
 
40-50 fő  
I. 
Újházi tyúkhúsleves 
Francia hagymaleves olivás-zöldfűszeres kenyérkockával 
 
Jérce fingers rusztikus morzsában, Cordon Bleu, rántott sajt, tartármártás, rizibizi 
Falusi jércemell paradicsommal és mozzarellával grillezve, burgonyapüré 
BBQ sertés tarja, házi steakburgonya, vitaminsaláta 
Vörösboros marhapörkölt galuskával, kovászos uborka 
 
Somlói kockák amarénával, házi rétesek vanília sodóval 
5.900.-Ft/fő 
 
 
II. 
Tárkonyos borjúragu leves 
Francia hagymaleves zöldfűszeres kenyérkockával 

Citromfüves harcsa, erdei gombás pappardelle 
Szűzérmék rusztikus morzsában, angolzelleres burgonyasaláta 
Pármai pulykamell, rukkolás burgonyapüré 
Szarvaspörkölt galuskával, kovászos uborka 
Balzsamos mézzel sült Brie, jázmin rizs, áfonya 

Somlói kockák amarénával, házi rétesek vanília sodóval 
6.500.-Ft/fő 
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III. 
Tárkonyos borjúragu leves 
Spárgakrém leves kéksajtos baguettel 

Pármai pulykamell, rukkolás burgonyapüré 
Bőrös lazac, grillezett zöldségek 
Hízott kacsacomb, hagymás-tört burgonya, almás párolt káposzta 
Pácolt marhahátszín Budapest módra, házi chipsburgonya 
Halloumi grill sajt, lilahagyma lekvár, jázmin rizs 

Tiramisu, profitterol, epres sajttorta 
8.500.-Ft/fő 
 
50-60 fő részére 
I. 
Falusi marhahúsleves gazdagon 
Francia hagymaleves zöldfűszeres, olivás kenyérkockával 

Harcsa fingers (fűszeres kukoricalisztben sütve), jázmin rizibizi, aioli -gluténmentes 
Sült, pecsenye kacsacomb, hagymás-tört burgonya, almás párolt káposzta 
Pármai pulykamell, rukkolás burgonya püré 
Tarjafilé, ropogós szalonna, lecsós tepsis burgonya 
Balzsamos mézzel sült Brie, jázmin rizs, áfonya 
 
Somlói kockák amarénával, házi rétesek vanília sodóval 
6.500.-Ft/fő 
 
 
 
II. 
Falusi marhahúsleves gazdagon 
Francia hagymaleves sajtos baguette-el 

Szűzérmék rusztikus morzsában, angolzelleres burgonyasaláta, jázmin rizibizi 
Falusi csirkemell snidlinges sajtkrémmel töltve, burgonyapüré 
BBQ sertéssült, steakburgonya, Coleslaw saláta 
Szarvaspörkölt, hagymás-juhtúrós burgonyagombócokkal 
Balzsamos mézzel sült Brie, áfonya, jázmin rizs 
 
Somlói kockák amarénával, házi rétesek vanília sodóval 
6.500.-Ft/fő 
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III. 
Tárkonyos borjúragu leves 
Spárgakrém leves kéksajtos baguettel 

Pármai pulykamell (aszalt paradicsom, pármai sonka, mozzarella, pesztó, parmezános bunda) 
Olivás, borsócsírás burgonya püré 
Bőrös lazac, vargányás tagliatelle 
Mangalica tarja, kolozsvári ropogós, tepsis burgonya, házi uborkasaláta 
Hízott kacsacomb, perzselt hagymás, tört burgonya, pezsgős káposzta 
Chilis-mézes tofú, grillzöldséges rizottó 

Somlói kockák amarénával, tiramisu, profiterol 
8.700.-Ft/fő 
 
60 fő felett 
I. 
Falusi marhahúsleves gazdagon 
Francia hagymaleves zöldfűszeres, olivás kenyérkockával 

Harcsa fingers rusztikus morzsában), jázmin rizibizi, aioli  
Sült, pecsenye kacsacomb, tepsis burgonya, almás párolt káposzta 
Pármai pulykamell (aszalt paradicsom, mozzarella, bazsalikom pesto, parmezános bunda) 
Rukkolás burgonya püré 
Borjúpörkölt, tojásos galuska, uborkasaláta 
Tarjafilé, ropogós szalonna, lecsós tepsis burgonya 
Balzsamos mézzel sült Brie, jázmin rizs, áfonya 
 
Somlói kockák amarénával, házi rétesek vanília sodóval 
6500.-Ft/fő 
 
II. 
Falusi marhahúsleves gazdagon 
Francia hagymaleves zöldfűszeres, olivás kenyérkockával 

Harcsa fingers (fűszeres kukoricalisztben sütve), jázmin rizibizi, aioli -gluténmentes 
Sült, pecsenye kacsacomb, tepsis burgonya, almás párolt káposzta 
Pármai pulykamell (aszalt paradicsom, mozzarella, bazsalikom pesto, parmezános bunda) 
Rukkolás burgonya püré 
Tarjafilé, ropogós szalonna, lecsós tepsis burgonya 
Balzsamos mézzel sült Brie, jázmin rizs, áfonya 
Borókás szarvasragu, házi gesztenyés fánk 
 
Somlói kockák amarénával, házi rétesek vanília sodóval 
6.500.-Ft/fő 
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III. 
Tárkonyos borjúragu leves 
Spárgakrém leves kéksajtos baguettel 

Pármai pulykamell (aszalt paradicsom, pármai sonka, mozzarella, pesztó, parmezános bunda) 
Bécsi szűzérmék, camembert aszalt szilvával töltve diós bundában 
Olivás, borsócsírás burgonya pürével, angolzelleres burgonyasalátával 
Bőrös lazac és fogas vargányás pappardellével 
Mangalica tarja kolozsvári ropogóssal, tepsis burgonyával, házi uborkasalátával 
Hízott kacsacomb perzselt hagymás, tört burgonyával és pezsgős káposztával 
Ribeye stroganoff rizzsel és házi chipssel 
Chilis-mézes tofú grillzöldséges rizottóval 

Somlói kockák amarénával, házi rétesek vanília sodóval, tiramisu 
8.700.-Ft/fő 
 
Italcsomagok: 
Érkezéskor üdvözlő pezsgőkoktélt szolgálhatunk fel, amely éttermünk ajándéka. 
 
Alkoholmentes italcsomag /max. 3 órás időintervallumra/ 
Natura áványvíz /széndioxiddal dúsított ill. mentes/ 
Pepsi Cola, Pepsi zero 
Schweppes narancs, -gyömbér, -tonic 
Narancs juice, őszibaracklé, ananászlé, almalé 
Házi limonádé 

Kávé, capuccino 

2.500.-Ft/fő 
 
Alkoholos italcsomag 
I. 
Szentkirályi ásványvíz /széndioxiddal dúsított ill. mentes/ 
Pepsi Cola, Pepsi zero 
Schweppes narancs, -gyömbér, -tonic 
Narancs juice, őszibaracklé, ananászlé, almalé 
Házi limonádé 
Csapolt Dreher, alkoholmentes Dreher, Dreher Bak 
Feind Balatoni Olaszrizling 
Mátraaljai Rosé 
Tokaji Hárslevelű 
Szekszárdi Cuvée 
Feind Zweigelt 

4 órás időtartamra 4.200.-Ft 
6 órás időtartamra 6.000.-Ft 
8 órás időtartamra 7.200.-Ft 



 

 

5 

II. /de luxe/ 
Szentkirályi ásványvíz /széndioxiddal dúsított ill. mentes/ 
Pepsi Cola, Pepsi zero 
Schweppes narancs, -gyömbér, -tonic 
Narancs juice, őszibaracklé, ananászlé, almalé 
Házi limonádé 
Csapolt Dreher, alkoholmentes Dreher, Dreher Bak 
Pilsner Urquell, Peroni 
Frittmann Irsai Olivér 
Mészáros Pál Chardonnay 
Egri Rosé /Juhász Pincészet/ 
Font Barrique Kékfrankos 
Gere Tamás Portugieser 
Mátrai Sárgamuskotály /Ludányi Pincészet/ 
Törley pezsgő /gála, fortuna/ 
4 órás időtartamra 6.200.-Ft 
6 órás időtartamra 8.200.-Ft 
8 órás időtartamra 9.900.-Ft 
 
Röviditalok: 
Jagermeister, Unicum, Ballantines, Jameson, Finnlandia, Bacardi, 
Gordon Gin 4cl / 990.-Ft-os kedvezményes áron. 
 

A fenti röviditalokkal kiegészített komplett italcsomagok árai: 

I. italcsomag  

4 órás időtartamra   8.200.-Ft 
6 órás időtartamra 11.500.-Ft 
8 órás időtartamra 13.000.-Ft 
 

II. italcsomag  

4 órás időtartamra 10.500.-Ft 
6 órás időtartamra 12.500.-Ft 
8 órás időtartamra 15.000.-Ft 
A fenti árak az áfát tartalmazzák. 

Fizetés készpénzben vagy max. 30 napos utalással cégünk bankszámlájára. 

 

Szigeti Csaba Kocsy Gergely 

Étterem igazgató                                                                                  üzletvezető 

Budapest, 2022. 03. 25. 
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DJ ajánlásunk: 

 

Dj Kása István  36 20 987 40 39 kb.80.000.-Ft 

www.eskuvoreparty.hu 

 

Dj Kristóf István 36 20 362 07 86 kb.80.000.-Ft 

www.kristofistvan.com  

 

 


