
 

 

ESKÜVŐI VACSORA 

 

 

Menü I. 

Újházi tyúkhúsleves lúdgége tésztával, vele főtt zöldségekkel 
Töltött csirkecomb szalonnával és májjal gazdagítva 

Fűszeres kéregben sült szűzérmék erdeigomba-raguval 
Sajttal és sonkával töltött pulykamellfilé rántva 

Vegyes köret: petrezselymes burgonya, rizi-bizi 
Vegyes saláta 

Éjfeli vacsora: 
Marhapörkölt galuskával vagy töltött káposzta a vendégek 60 %-ára 

6.800 Ft/fő 

 

 

Menü II. 

Újházi tyúkhúsleves lúdgége tésztával, vele főtt zöldségekkel 
Szatmári töltött pulykamellfilé rántva (aszalt szilva, sajt, alma) 
Fokhagymás kakukkfűben marinált pecsenyekacsa combok 

Fűszeres sült sertéskaraj „Budapest” raguval (szalonna, hagyma, paprika, gomba, 
szárnyasmáj, zöldborsó) 

Mandulabundában sült csirkemellfilé 
Vegyes köret: Vajas burgonya, párolt rizs, párolt káposzta 

Vegyes saláta 

Éjfeli vacsora: 
Marhapörkölt galuskával vagy töltött káposzta a vendégek 60 %-ára 

7.400 Ft/fő 

 

 

 

 

 



 

 

Menü III. 

Tárkonyos szárnyas raguleves vagy Újházi tyúkhúsleves lúdgége tésztával, vele főtt 
zöldségekkel 

Baconos és füstölt sajtos sertésborda rántva 
Párolt vaddisznógerinc tejszínes gombamártással 

Mediterrán csirkemellfilé (mozzarellával és paradicsommal sütve) 
Rántott sertéskaraj és rántott trappista sajt vegyesen 

Vegyes köret: Hagymás tört burgonya, grillezett zöldségek, párolt rizs 
Vegyes saláta 

Éjfeli vacsora: 
Marhapörkölt galuskával vagy töltött káposzta a vendégek 60 %-ára 

7.900 Ft/fő 

 
 

Svédasztalos menü 
(40 fő feletti létszámtól) 

 

Újházi tyúkhúsleves lúdgége tésztával 
Sajttal és sonkával töltött sertéskaraj rántva 

Pulykamellfilé őszibarackkal és füstölt sajttal sütve 
Baconba tekert sertés szűzérmenyársak 

Panko morzsában sült csirkemellfilé 
Vegyes köret: petrezselymes burgonya, párolt rizs, grillezett zöldség 

Vegyes saláta 
Gyümölcspoharak 

Éjfeli vacsora: 
Marhapörkölt galuskával vagy töltött káposzta a vendégek 60 %-ára 

9.500 Ft/fő 

 

 

 

 

 

 



 

 

Italcsomag I. 

Csapolt Kőbányai sör 
Stella Artois alkoholmentes sör 

Ostoros Irsai Olivér bor 
Ostoros Cabernet Sauvignon bor 

Liszt Pincészet Merlot bor 
Szénsavas üdítőitalok 0,5l PET kiszerelésben 

Rostos Cappy üdítőitalok 1l PET kiszerelésben 
Ásványvizek (szénsavas és szénsavmentes) 0,5l PET kiszerelésben 

Kávé 

6.800 Ft/fő 

 

 

Italcsomag II. 

Törley pezsgő érkezéskor 
Személyenként egy aperitif rövidital (2-féle választható) 

Csapolt Dreher sör 
Stella Artois alkoholmentes sör 

Ostoros Irsai Olivér bor 
Ostoros Cabernet Sauvignon bor 

Liszt Pincészet Merlot bor 
Szénsavas üdítőitalok 0,25l 

Rostos Cappy üdítőitalok 0,25l 
Ásványvizek (szénsavas és szénsavmentes) 0,75l 

Kávé 

7.500 Ft/fő 

 

 

Törley pezsgő érkezéskor: 400 Ft/fő. 

Vendégváráshoz citromos és málnás limonádé csatos üvegekben: 650 Ft/fő. 

 

 

 



 

 

Töményitalos kiegészítés 

 

5-féle töményital választás szerint, a kiválasztott italokból összesen 30 litert adunk, 6 litert 
fajtánkként, vagy megállapodás szerint. 

Ágyas pálinka, Finlandia vodka, Eristoff vodka, Eristoff Red vodka, Bacardi Light rum, 
Johnnie Walker Red Label whisky, Ballantines whisky, Jim Beam whiskey, Jameson 
whiskey, Jägermeister, Unicum, Unicum Szilva, Bailey’s, Martini Bianco. 

4.000 Ft/felnőtt 

 
GYERMEKKEDVEZMÉNYEK 
 
3 éves kor alatt ingyenes. 
4-12 éves kör között 40 % kedvezményt adunk. 
 

ESZKÖZÖK 
 

Amennyiben a röviditalokat a megrendelő saját készletből biztosítja, úgy dugódíjat 
számolunk fel, melynek mértéke minden elfogyasztott liter után 1000 Ft. 

A röviditalokat - akár a Rábakésztől, akár saját készletből biztosítják - egy külön italos 
büféasztalra helyezzük el a megfelelő poharakkal és jéggel együtt. A fogyasztás az est 
folyamán önkiszolgáló módon történik. Az asztal utántöltését a pincérek végzik. 

Teríték: külön tányér és evőeszköz minden fogáshoz, illetve egy öblös talpas pohár. 
Fehér abrosz kölcsönzési díja: 300 Ft/fő. 

Az ételek és italok, valamint az eszközök szállításának díja: 900 Ft/km (egyszeri díj, 
tartalmazza az oda- és visszaszállítást is). 

 

Az időpont lefoglalása 100.000 Ft megfizetése ellenében válik ténylegessé. 

 

Hegyi József üzletvezető 

Győr, 2022. augusztus 19. 


