Dabas Hotel 2018-as eskü vő i ajá nlatai

VENDÉGVÁRÓ:

1. Szendvics ebéd büféasztalon felszolgálva: /választható 3 féle/ 1.200.-Ft

Sonkás-sajtos, körözöttes-kolbászos, camembert sajtos-diós, tonhalkrémes-fetasajtos, házi
sonkás-tepertőkrémes, jércemelles- barackos, bruschettás

2. Hidegtál ebéd büféasztalon felszolgálva: 2.000.-Ft/fő
Angolos marhahátszín tormakrémmel, kalocsai töltött szűzérmék, mediterrán
pulykagalantin, retro kaszinótojás
Francia saláta, joghurtos levélsaláta
Mini party zsemle

3. Meleg fogadó ebéd tálszervízzel:3.000.-Ft/fő
Pulyaaprólék leves daragaluskával
Provence-i rántott sertésborda, marha fasírtgolyó, chilis csirke szárnyak, borsos grill tarja
Köret: karottás párolt rizs, snidlinges burgonyapüré
Hotel saláta

VACSORA MENÜAJÁNLATOK:
1. Menü ajánlat alap italcsomaggal: 12.800.-Ft/fő
Vendégfogadó: sajtos zsúrpogácsa
Vacsora:
Újházi tyúkhúsleves csigatésztával, levesben főtt hússal külön tálalva, fokhagyma-, és
paradicsommártással
Sültes tál: pulyka cordon bleu, fokhagymás sertésflekken, párizsi csirkemell, rántott sertés borda,
rántott sajt, szezámos rántott gomba
Köret: rizi-bizi, hasábburgonya, párolt zöldség
Tartármártás, Házi vegyes saláta
Éjféli vacsora büféasztalon: Lakodalmas töltött káposzta
Hideg sültek visszakészítése
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2. Menüajánlat: 13.200.-Ft

Vendégfogadó: mangalica fasírtgolyó
Vacsora:

Marhahúsleves eperlevéllel, zöldségeivel, benne főtt marhahússal külön tálalva, vörösboros
meggymártással, tejszínes tormamártással
Sültes tál: Csülök Pékné módra, parmezános rántott jércemell, zengővárkonyi sertéstekercs
/csemegeuborkával, sajttal, sonkával töltve, rántva/, gödöllői töltött csirkecomb filé, rántott
camembert sajt, orly karfiol
Köret: vajas jázminrizs, sült zöldség, fűszeres steak burgonya
Tartármártás, Friss vegyes saláta
Éjféli vacsora büféasztalon tálalva:
Házi sült kolbász, hurka és pecsenye, csalamádéval, mustárral
Hideg sültek visszakészítése
Görög saláta

3. Menüajánlat:13.800.-Ft
Vendégváró: snidlinges juhtúróval töltött pogácsa
Vacsora:
Citromos tejszínes pulykaraguleves burgonyagombóccal
Sültes tál: dijoni marhahátszín, füstölt sajttal töltött csirkemell steak baconbe tekerve, borzas
szűzérmék, mandulás harcsaszeletek, rántott cheddar sajt
Köret: rozmaringos pirított burgonya, petrezselymes basmati rizs, baconos ceruzabab
Mártások: tartármártás, camembert sajtmártás
Friss vegyes saláta
Éjféli vacsora büféasztalon tálalva
Villányi szürkemarhapörkölt, tojásos galuskával, házi vegyes savanyúval
Hideg sültek visszakészítése, majonézes kukorica saláta
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4. Menüajánlat italcsomaggal: 14.800.-Ft
Vendégfogadó: parmezános bruschetta ropogós,

Vacsora: gyöngytyúk esszencia libamáj gombóccal
Sültes tál: konfitált kacsacomb, borjú bécsi szelet, panchettába tekert mangalica szűzérmék,
rozmaringos vaddisznósült, cukkini morzsabundában
Köret: petrezselymes vajas burgonya, aszalt szilvás párolt káposzta, rösti burgonya
Mártások: illatos erdei gombamártás, narancsos barnamártás
Bazsalikomos paradicsomos saláta mozzarella golyóval, tejfölös uborkasaláta
Éjféli vacsora: borjúpörkölt juhtúrós sztrapacskával
Csirkés cézár saláta
Hideg sültek visszakészítése

5. Menüajánlat italcsomaggal: 16.800.-Ft
Vendégváró: szürkemarha tatár vajas pirítóson, hagymacsírával
Előétel: hízott kacsamájhab brióssal, lilahagymalekvárral
Sültes tál: citrusos lazacderék, borskérges mini bélszín steak, rántott libamáj, kakukkfüves rosé
libamell szeletek,
Köret: baconbe tekert spárga csokor, sült édesburgonya, parmezános polenta
Mártások: dijoni tartármártás, kakukkfüves-tejszínes vargányamártás
Kesudiós Waldorf saláta
Éjféli hidegtál:
Szuvidált mangalica javak, lazac gravlax, tormával töltött füstölt marhanyelv tekercs, bazsalikomos
királyrák spíz
Mini party zsemle
Majonézes fürjtojás saláta
Tormás céklahab
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Választható pörköltjeink körettel a menüsorok mellé:
•

Áfonyás szarvaspörkölt burgonyakrokettel 1.500.-Ft/fő

•

Rozmaringos birkapörkölt juhtúrós galuskával 1.500.-Ft/fő

•

Borjúpörkölt burgonyagombóccal 1.500.-Ft/fő

•

Marha lábszárpörkölt pásztortarhonyával 1.200.-Ft/fő

•

Lecsós mangalicapörkölt baconos nudlival 1.200.-Ft/fő

•

Velős pacalpörkölt sós burgonyával 1.000.-Ft/fő

ITALOK:
1. Alap italcsomag:
•

Jägermeister, Martini, Baileys, Royal Vodka, Ballantine’s

•

Sör: Soproni csapolva

•

Ház által kínált Varga borok /fehér, rosé, vörös/

•

Üdítő: Üdítőitalok: Pepsi Cola termékek / Schweppes narancs, Canada Dry,
Ásványvizek), Rostos üdítőitalok: Multivitamin, Narancs, Alma,

•

Jeges limonádé, Házi jeges tea

•

Kávé, Cappuccino

2.

Prémium italcsomag: +1000.-Ft/fő

•

Jägermeister, Martini, Baileys, Finlandia Vodka, Jack Daniel's, Bacardi, Gin

•

Sör: Soproni csapolva

•

Ház által kínált Varga borok /fehér, rosé, vörös/

•

Üdítő: Üdítőitalok: Pepsi Cola termékek / Schweppes narancs, Canada Dry,
Ásványvizek), Rostos üdítőitalok: Multivitamin, Narancs, Alma,

•

Jeges limonádé, Házi jeges tea

•

Kávé, Cappuccino

(Korlátlan étel és italfogyasztás, az ifjú pár kívánsága szerint a menüsortól el lehet térni)
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RENDELHETŐ:
Menü bővítése:

Sültes tál bővítése 300.-Ft/fő/fajta
Hajnali virsli 500.-Ft/fő
Pogácsa 3000.-Ft/kg
Friss, idényjellegű gyümölcskosár 1000.- Ft/kosár
Vegyes házi rétes 500.-Ft/fő
Korlátlan süteménycsomag /8-féle sütemény/ 650.-Ft/fő
Édes elköszönő csomag /40 dkg családonként/ 1.400.-Ft/csomag
Pezsgő: 300.-Ft/fő

