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FELSZOLGÁLT BANKETT MENÜAJÁNLATUNK 

HÁROM FOGÁSOS MENÜK 

Céklakrém leves tejföllel és füstölt makrélával 

Rántott jércemell majonézes burgonyával és kerti salátával 

Képviselőfánk narancsos csokoládé mártással 

 

Erőleves zöldség Julienne-nel és daragaluskával 

Vajban sült Szent Péter hal filé zöldséges rétessel és tejszínes gombamártással 

Rizspuding bazsalikomos sárgabarack raguval 

 

Mozarellás rizsgolyók paradicsommártással 

Grillezett sertés szűz baconos gyöngyhagyma raguval és tejfeles burgonyapürével 

Almás rétes citromos túró espumával 
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NÉGY FOGÁSOS MENÜK 

Karfiol krémleves rukkola pestóval 

Görög parasztsaláta-tál pitával és humusszal 

Kacsacomb káposzta lekvárral és sütőtökös burgonyaterrine-nel 

Vargabéles erdei gyümölcsraguval 

 

Gyöngytyúk leves beejtett fürjtojással 

Házi ravioli parajkrémmel és ricottával 

Nyúlcomb zöldséges krémmártással, vajban sült szalvétagombóccal és esztergált gyökerekkel 

Tiramisu 

 

Sült paradicsom krémleves tortellinivel 

Kecskesajt panna cotta házi savanyított zöldségekkel 

Parmezán crustában sült jércemell parajos bulgur rizottóval 

Sajttorta pohárban sós karamellel 
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ÖT FOGÁSOS MENÜK 

Erőleves libamájas fánkkal 

Bélszín carpaccio lágy fürjtojással és parmezán forgáccsal 

Zöldfűszer kéregben sült sertés szűz baconos savanyúkáposztával 

Pisztráng filé kapros rákraguval 

Csokoládé brownie meggy habbal és vanília fagylalttal 

 

Vargánya capuccino 

Kacsamáj royal módra, tokaji aszú zselével 

Grillezett lazac kecskesajttal sütve, hollandi mártás espumával 

Borjúszűz Wellington módra, gratinírozott burgonyával 

Madártej rózsavízzel és friss málnával 

 

Gyömbéres – mézes gesztenye krémleves sült csicsóka chips-szel 

Ginnel és céklával marinírozott lazac citromos kukoricakrémmel 

Kacsamell zöldséges gersli rizottóval és gránátalmás jus-vel 

Mustban érlelt bárány gerinc juhtúrós polenta tallérral 

Babérleveles panna cotta narancs „kaviárral” 
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