
 Ha vendégeket vársz, de nincs kedved főzni… 

A hidegtálat 10 fős tálakon tudjuk elkészíteni. 

Az érzékenység vagy diétás étrend miatti, külön elkészített ételek árára 10%-t számítunk fel. 

 

 

Hidegtál 1. 
A hidegtál ára: 2.350 Ft / fő- elvitelre / 3,500 Ft/ fő – helyben fogyasztásra 

 
Saláta alap: 

Majonézes saláta alap / kukorica, burgonya, francia, tészta /- választható 

vagy 

Leveles, vegyes saláta / balzsamecetes vagy joghurtos dresszinggel / 

 

Feltétek: 

Spenótos csirkemelltekercs 

Aszaltgyümölcsös pulykamellpástétom 

Kolbászos szűzpecsenye 

Főtt, füstölt csülöktekercs 

Padlizsánkrém tésztakosárban / vegetáriánus / 

Hidegtál ajánlatunk 



 Ha vendégeket vársz, de nincs kedved főzni… 

A hidegtálat 10 fős tálakon tudjuk elkészíteni. 

Az érzékenység vagy diétás étrend miatti, külön elkészített ételek árára 10%-t számítunk fel. 

 
 

Hidegtál 2. 
A hidegtál ára: 2.650,- Ft/ fő- elvitelre / 3,800,- Ft/ fő- helyben fogyasztásra 

 

Saláta alap: 

Majonézes saláta alap / kukorica, burgonya, francia, tészta /- választható 

vagy 

Leveles, vegyes saláta / balzsamecetes vagy joghurtos dresszinggel / 

 

Feltétek: 

Rakott csirkecomb filé 

Bacon-ös, gombás pulykamellpástétom 

Zöldségkrémmel töltött sertéskaraj 

Mediterrán szűzpecsenye / paradicsommal, mozzarellával töltve, sonka köntösben / 

Magos mustáros tojáskocsonya / vegetáriánus / 

 



 Ha vendégeket vársz, de nincs kedved főzni… 

A hidegtálat 10 fős tálakon tudjuk elkészíteni. 

Az érzékenység vagy diétás étrend miatti, külön elkészített ételek árára 10%-t számítunk fel. 

Hidegtál 3. 
A hidegtál ára: 3.300,- Ft/ fő – elvitelre / 4,450,- Ft / fő- helyben fogyasztásra 

 

Saláta alap: 
Majonézes saláta alap / kukorica, burgonya, francia, tészta, csicsóka /- választható 

vagy 
Leveles, vegyes saláta / balzsamecetes vagy joghurtos dresszinggel / 

vagy 
Waldorf saláta / dió, alma, zeller / 

vagy 
Coleslaw saláta / amerikai káposztasaláta / 

vagy 
Paperdői gombasaláta / ecetes, főtt, füstölt császárhússal / 

vagy 
Marhanyelv saláta 

 
Feltétek: 

Kacsamáj terrine 
Aszalt fügével töltött csirke/ pulyka / sertés szűz 

Füstölt, főtt marhanyelvvel töltött csirke / pulyka / szűzpecsenye 
Angolos marha carpaccio parmezánnal 

Mascarponés lazactatár tésztakosárkában/ vegetáriánus / 



 Ha vendégeket vársz, de nincs kedved főzni… 

A hidegtálat 10 fős tálakon tudjuk elkészíteni. 

Az érzékenység vagy diétás étrend miatti, külön elkészített ételek árára 10%-t számítunk fel. 

Hidegtál 4. 
A hidegtál ára: 4.200,- Ft/ fő – elvitelre, 5,350 Ft,-/ fő- helyben fogyasztásra 

 

Saláta alap: 

Majonézes saláta alap / kukorica, burgonya, francia, tészta, csicsóka /- választható 

vagy 

Leveles, vegyes saláta / balzsamecetes vagy joghurtos dresszinggel / 

vagy 

Waldorf saláta / dió, alma, zeller / 

vagy 

Coleslaw saláta / amerikai káposztasaláta / 

vagy 

Paperdői gombasaláta / ecetes, főtt, füstölt császárhússal / 

vagy 

Marhanyelv saláta 

 

Feltétek: 

Libamáj terrine, hagymalekvárral 

Sós magvakkal töltött kacsapástétom 

Céklás, tormás csirkemell tekercs 

Vargányával töltött pulyka / szűzpecsenye 

Körtés, gorgonzolás sajt terrine / vegetáriánus / 



 Ha vendégeket vársz, de nincs kedved főzni… 

A hidegtálat 10 fős tálakon tudjuk elkészíteni. 

Az érzékenység vagy diétás étrend miatti, külön elkészített ételek árára 10%-t számítunk fel. 

 
Hidegtál 5. (Gyerekeknek) 

A hidegtál ára: 2.500,- Ft/ fő - elvitelre 

 
 

Saláta alap: 

Majonézes saláta alap / kukorica, burgonya, francia, tészta /- választható 

vagy 

Milánói tésztasaláta /sonka, gomba, paradicsom / 

 

Feltétek: 

Kukoricabundás csirkemell, joghurtos mártogatóssal 

Mini, zöldséges fasírtgolyó 

Sajtos batyu virslivel és ketchup-pal töltve 

Sajtos, sonkás minipizza 

  



 Ha vendégeket vársz, de nincs kedved főzni… 

A hidegtálat 10 fős tálakon tudjuk elkészíteni. 

Az érzékenység vagy diétás étrend miatti, külön elkészített ételek árára 10%-t számítunk fel. 

Kiegészítő lehetőségek: 
 

A hidegtálak mellé rendelhető/ minimum 5 fő-től/: 
 

- péksütemény / 3 db /: 300 Ft/ fő 
- majonézes alapsaláta / burgonya, kukorica, francia, tészta /: 300 Ft / 10 dkg 
- leveles, vegyes saláta: 400 Ft/ adag 
- extra saláta / waldorf, coleslaw /: 400 Ft / 10 dkg. 
- extra saláta hússal: / Paperdői gombasaláta, marhanyelv saláta/: 450 Ft/ 10 dkg 
- rosé, vagy füstölt kacsamell: 850 Ft / 10 dkg. 
- sült, fűszeres egész csirkecomb/ kb. 18 dkg./: 650 Ft/ db 
- rozmaringgal sült kacsacomb / kb. 25 dkg. /: 1,000 Ft / db  
- rántott csirkemell vagy sertéskaraj / kb. 10 dkg/ szelet/: 350 Ft / szelet 
- tatárbeefsteak bekeverve: 2,000 Ft / 10 dkg 

 
Az ételek súlyai, tálalási súlyok. 

  
Az ételeket elvitel esetén eldobható, műanyag tálcán tálaljuk.  

 

 


