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KÁVÉSZÜNET I. 
 
10 dkg / fő / alkalom – vegyesen az alábbi kínálatból  

Mini sajtos rúd 
Mini burgonyás, magvas, tepertős és kapros-túrós pogácsa 
Parajos, káposztás és sonkás hasé 
 
Édes teasütemények 
 
Italok 

Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
Coca-Cola szénsavas üdítőitalok 
Sió rostos üdítőitalok 
 
Frissen főzött Nescafé kávékínálat az alábbi választékból: 

Rövid kávé, hosszú kávé, kávé tejjel 
Cappuccino, csokis cappuccino 
Forró csokoládé  

 
Gárdonyi teaház fekete-, zöld- és gyümölcstea kínálata 



	

KÁVÉSZÜNET II. 
 
10 dkg / fő / alkalom – vegyesen az alábbi kínálatból  

Mini sajtos roló 
Baconos vendégváró 
Mini burgonyás, magvas, tepertős és kapros-túrós pogácsa 
Parajos, káposztás és sonkás hasé 
Mini pizzás csiga 
 
Édes teasütemények 
 
Zöldséghasábok zöldfűszeres joghurt és kéksajtos dippel 
Mini gyümölcsnyársak 
 
Italok 

Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
Coca-Cola szénsavas üdítőitalok 
Sió rostos üdítőitalok 
 
Frissen főzött Nescafé kávékínálat az alábbi választékból: 

Rövid kávé, hosszú kávé, kávé tejjel 
Cappuccino, csokis cappuccino 
Forró csokoládé 

 
Gárdonyi teaház fekete-, zöld- és gyümölcstea kínálata 



KÁVÉSZÜNET III. 
 
Koktélszendvicsek francia kenyéren - 2 db / fő  

Téliszalámis primőrökkel 
Kemencés sonkás tojáskarikával 
Sült tarja tormakrémmel 
Bécsi hússalátás  
Zöldfűszeres túrókrémes marinált paprikával 
 
Sós-édes teasütemények 
5 dkg / fő / alkalom – vegyesen az alábbi kínálatból  

Mini sajtos roló 
Mini kapros-túrós pogácsa 
Sonkás hasé 
 
Édes teasütemények 
 
Italok 

Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
Coca-Cola szénsavas üdítőitalok 
Sió rostos üdítőitalok 
 
Frissen főzött Nescafé kávékínálat az alábbi választékból: 

Rövid kávé, hosszú kávé, kávé tejjel 
Cappuccino, csokis cappuccino 
Forró csokoládé 

 
Gárdonyi teaház fekete-, zöld- és gyümölcstea kínálata 



	

08	Fall 

ÉTELSOR I. 
 
LEVES 

Tárkonyos jérce-raguleves 
 
SALÁTÁK 
Görög saláta 
Chef saláta 
Cézár saláta pirított jércemell csíkokkal 
Házi vegyes savanyúságok 
 
MELEG ÉTELEK 

Tőkehalfilé tejszínes spenóttal csőben sütve, vajban párolt zöldségekkel 
Bourbon jércemell csíkok, párolt jázminrizzsel 
Dijoni mustáros sertés karaj, borított burgonyával 
Vörösboros marhapofa, petrezselymes szalvétagombóccal 
Vegetáriánus moussaka 
 
MINI PÉKÁRU ÉS KENYÉRKÍNÁLAT 
 
DESSZERTEK 

Tiramisu 
Narancsos csokoládékocka 
Vaníliás gyümölcsrizs málnavelővel 
Friss gyümölcsök oázisa 



	

ÉTELSOR II. 
 
LEVES 

Zöldborsó krémleves mandulaforgáccsal 
 
SALÁTÁK 

Tavaszi kevert saláta 
Paradicsomos bulgur saláta korianderrel 
Friss saláta zöldség és parmezán chipssel, tökmagolajos–almaecetes dresszinggel 
Házi vegyes savanyúságok 
 
MELEG ÉTELEK 

Grillezett halérmék zöldcitrom mártással, párolt jázminrizzsel 
Provence-i jércemell érmék, paradicsom pestos burgonyapürével 
Roston sült karaj, fügés-gyöngyhagymás raguval, francia rakott burgonyával 
Klasszikus borjúpörkölt, vajas galuskával 
Zsályás-sütőtökös gnocchi kecskesajttal – vegetáriánus vendégeknek 
 
MINI PÉKÁRU ÉS KENYÉRKÍNÁLAT 
 
DESSZERTEK 

Tejszínnel töltött profiterol csokoládé öntettel 
Panna cotta epervelővel 
Házi rétes variációk 
Friss gyümölcsök oázisa 



	

ÉTELSOR III. 
 
LEVES 

Kapros-kukoricás pulyka-raguleves 
 
SALÁTÁK 

Gránátalmás petrezselyem saláta 
Friss kevert saláták zöldekkel, magvakkal, dresszingekkel 
Rukkola saláta koktélparadicsommal, parmezán forgáccsal 
Angol ceruzabab saláta pirított bacon kockákkal 
 
MELEG ÉTELEK 

Teriyaki lazac szójás-chilis sült tésztával 
Ardenni sonkával-gomolyával sült jércemell kemencés burgonyával 
Marhapofa Stroganoff módra, szalvétagombóccal 
Kacsamell csíkok portói körteraguval, röszti burgonyával 
Zöldség curry illatos jázmin rizzsel – vegetáriánus vendégeknek 
 
MINI PÉKÁRU ÉS KENYÉR KÍNÁLAT 
 
DESSZERTEK 

Diós guba vaníliaöntettel (meleg desszert) 
Málnás trüffel kocka 
Madártej, karamellás habfelhővel 
Friss gyümölcsök oázisa 



	
	

ITALKÍNÁLAT 
 
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 
Coca-Cola szénsavas üdítőitalok 
Sió rostos üdítőitalok 
 
Frissen főzött Nescafé kávékínálat az alábbi választékból: 

Rövid kávé, hosszú kávé, kávé tejjel 
Cappuccino, csokis Cappuccino 
Forró csokoládé 

 
Gárdonyi teaház fekete-, zöld- és gyümölcstea kínálata 
 


