VÁLASZTÉK RENDEZVÉNY MENÜSORHOZ
Levesek
Fácánleves
Falusi tyúkhúsleves
Gyöngytyúk-húsleves
Orjaleves
Tárkonyos borjúraguleves
- cérnametélt
- csigatészta
- torma
Pörköltek
Birkapörkölt
Burgundi marha zsemlegombóccal
Marhapörkölt
Szarvaspörkölt
Vegyes sertéspörkölt
- galuska
- sós burgonya
Savanyúságok
Csemegeuborka
Friss idénysaláta
Káposztasaláta
Tejfölös uborkasaláta
Vegyes vágott

Frissensültek
Barackkal töltött csirkemell rántva
Cigánypecsenye
Cordon bleu
Fetasajttal töltött pulykamell
Kijevi csirkemell
Mustáros sertésflekken
Natúr sült tarja
Natúr csirkemell
Óvári sertésszelet
Parasztos borda
Párizsi csirkemell
Rántott camembert
Rántott sertésborda
Sajttal töltött pulyka
Sváb töltött borda
Szindbád pulyka
- párolt rizs
- rizibizi / kukoricás rizs
- jázminrizs
- párolt zöldség
- petrezselymes újburgonya
- steak burgonya
- vajban párolt zöldség
- párolt lila vagy fehér káposzta
- tartár

Almásy Kastély Panzió és Rendezvényház

Vegetáriánusoknak
Camembert sajt
Csőben sült karfiol, brokkoli
Grillezett sajt
Rántott gomba, karfiol, sajt
Sült zöldségek
- friss saláta
Gyümölcstál
ananász, banán, alma, szőlő, körte,
idénygyümölcsök
Éjféli vacsora
Disznótoros
Székelykáposzta füstölt csülökkel
Töltött káposzta
Hidegtál:
- burgonyasaláta
- csabai karaj
- kukoricasaláta
- fasírtgolyók
- franciasaláta
- kaszinótojás
- sonkatekercs
- sült csirke alsócomb
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VÁLASZTÉK RENDEZVÉNY MENÜSORHOZ

Vendégváró falatok
- szendvicsek
- édes túrógolyók
- magvas túrógolyók
- sajtos képviselőfánk
- padlizsánkrémes falatkák
- körözött
- többféle édes és/vagy sós kalács
Ezeken felül gyümölcsök, aprósütemények is a vendégváró csomag részei.

Az ételallergiával vagy vegetáriánus étrenddel kapcsolatos igényeket figyelembe vesszük.
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VÁLASZTÉK RENDEZVÉNY MENÜSORHOZ
A) Népszerű ízek ajánlat

B) Hagyományos ízek ajánlat

C) Ínyenc ízek ajánlat

Leves:

Leves:

Leves:

Falusi tyúkhúsleves csigatésztával

Orjaleves cérnametélttel, tormával

Fácánleves csigatésztával

Főételek

Főételek:

Főételek:

1/3 része: Marhalábszár-pörkölt
galuskával, csemegeuborkával

1/3 része: Birkapörkölt sós burgonyával,
vegyesvágottal

1/3 része: Burgundi marharagu
zsemlegombóccal

2/3 része: Sültestál

2/3 része: Sültestál

2/3 része: Sültestál

-

Rántott sertésborda
Cigánypecsenye
Kijevi jércemell
Szindbád pulyka
Rántott sajt, karfiol, gomba
- párolt rizs
- petrezselymes burgonya
- párolt zöldség

Éjféli

Parasztos sertésborda
Cordon bleu
Párizsi csirkemell
Sajttal töltött pulyka
Rántott sajt, karfiol, gomba
- párolt rizs
- steak burgonya
- párolt zöldség

Éjféli

Vegyes gyümölcstál
Disznótoros sültkolbász, hurka
párolt káposztával
- Franciasaláta
- Sonkatekercs
- Kaszinótojás
- Fasírtgolyók
- Csabai karaj
- Sült csirkecomb
-

-

-

Vegyes gyümölcstál
Töltött káposzta tejföllel
Majonézes burgonyasaláta
- Sonkatekercs
- Kaszinótojás
- Fasírtgolyók
- Csabai karaj
- Sült csirkecomb

-

Mustáros sertésflekken
Óvári sertésszelet
Barackkal töltött csirkemell rántva
Fetasajttal töltött pulyka
Rántott camembert, csőben sült
karfiol, brokkoli
- párolt rizs
- petrezselymes burgonya
- vajban párolt zöldség

Éjféli
-

Vegyes gyümölcstál
Székelykáposzta füstölt csülökkel
Franciasaláta
- Sonkatekercs
- Kaszinótojás
- Fasírtgolyók
- Csabai karaj
- Sült csirkecomb

A menüajánlatokon felüli és változtatási igények miatt új ár megállapítására lehet szükség.
Az árba kalkulált menü összetétele: leves 1-féle, frissensült 4-féle, pörkölt 1-féle, köret 3-féle, éjfélre 2-féle. A vendégváró falatok nem képezik
az esküvői menüsor részét.
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