Esküvői menüajánlatok - 2020 év
Felszolgált, 5 fős tálakon szervírozott menüsorok

Érdeklődés, foglalás:
Harász Ildikó étteremvezető
etterem@hotelmakar.hu +36 30 979 1600
https://hotelmakar.hu/etterem/eskuvo-lakodalom/

I. menü

II. menü

Újházy tyúkhúsleves

Tárkonyos borjú raguleves

Marhahúsleves gazdagon

Füstölt tarjás-cukkinis
juhtúróval töltött sertés karaj
pankó morzsában

Idény gyümölcsleves
(eper- málna) vagy erdei
gyümölcsleves

Fahéjas almával, aszalt
sárgabarackkal és dióval
göngyölt pulykamell filé bacon
köntösben

Ropogós kacsacombok

Pulykabatyu Makár-módra
szezámmagos bundában
(Fűszerezett, pirított kacsamáj,
gomba)

Dijoni mustárban érlelt sertés
szűzpecsenye

Bajor csirkemell filé ( Sonkával,
újhagymával, kápiával, sajttal)

Kékfrankosban aromásított
aszalt szilvával, camemberttel
töltött pulykamell filé, bacon
köntösben

Fűszeres ropogós csülök

Gödöllői töltött csirkecomb

Rántott karfiol

Fokhagymás tarjapecsenye

Mogyoró burgonya Péknémódra, rizi-bizi, édes
burgonyapüré

Rántott gomba és Rántott sajt

Francia mártásban érlelt
tarjapecsenye, szalonna
rózsával
Rántott camembert,
áfonyalekvár

Mandulás csirkemell falatkák

Steak burgonya, zöldséges
párolt jázmin rizs, hercegnő
burgonya

Póréhagymás burgonyapüré,
párolt jázmin rizs,
röszti burgonya

Lakodalmas saláta

Lakodalmas saláta

Rántott cukkini

I. menü, II. menü ár: 7 400-7 900 Ft/fő

III. menü

Lakodalmas saláta

IV. menü
Tanyasi tyúkhúsleves, lúdgége
tésztával
Levesben főtt zsenge tyúkhús
+600 Ft-ért választható
mártással: paradicsom, kapor,
fokhagyma, meggy
Zengővárkonyi sertéstekercs

Petrezselymes burgonya, párolt
jázmin rizs, mandulás krokett
Lakodalmas saláta

III. menü, IV. menü ár: 6 950-7 590 Ft/fő

A menüárak étkező létszámtól függően a fenti határok közt arányosan változnak. 50 fő alatt a legmagasabb, 120 fő felett a legalacsonyabb árat kell figyelembe venni!

Éjszakai étkezés: 1 800-2 200 Ft/fő
Kolozsvári töltött káposzta, vagy Csülkös vegyes pörkölt, házi savanyúság, vagy Erdei gombás őzpörkölt, kapros túrógaluskával, házi savanyúsággal
Sültek visszaterítése
Kenyér

Megjegyzés: cukrászati sütemények, ill. torták után 200 Ft/fő díjat számítunk fel! Ezen felüli szervízdíj megelégedés szerint: 0-15%
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Svédasztalos menü
Választható 30 fő felett!

Előételek

Főételek

Kacsamáj pástétom vörösboros aszalt szilvával

Burgundi marharagu vagy Budapest marharagu, röszti burgonya

Sárgadinnye falatok fekete erdő sonkába bújtatva

Füstölt sajttal és aszalt paradicsommal töltött jércemell ba con
köntösben, hollandi mártás, krokett

Mozzarella golyók koktélparadicsom ágyon

Sertés szűzérmék, vörösboros illatos gombás mártásban,
hercegnő burgonya

Saláták
Majonézes-snidlinges kukoricasaláta

Zöldséges fűszeres túróval töltött sertés szelet sokmagvas
bundában, snidlinges burgonyapüré

Gránátalmás friss saláta

Citromborsos lazacderék, fokhagymás-kapros tenger gyümölcsei
mártásban, párolt rizs

Levesek
Hideg idény gyümölcsleves
Marhahúsleves gazdagon

Svédasztalos menü ár: 9 900 Ft/fő
I.
Éjszakai étkezés: 1 800-2 200 Ft/fő
Kolozsvári töltött káposzta, vagy Csülkös vegyes pörkölt, házi savanyúság, vagy Erdei gombás őzpörkölt, kapros túrógaluskával, házi savanyúsággal
Sültek visszaterítése
Kenyér

Megjegyzés: cukrászati sütemények, ill. torták után 200 Ft/fő díjat számítunk fel! Ezen felüli szervízdíj megelégedés szerint: 0-15%

