
Ízében az értéke!

Válasszon minket!

Közétkeztetés, rendezvényszervezés, ételkiszállítás

50 főtől a kiszállítás ingyenes 50 km-en belül 
és az ételeink árából 10% kedvezményt adunk!
Igény szerint kitelepülést, felszolgálást is vállalunk!

Konyhánk elérhetó:

Vácrátót, Petőfi tér 3.    20 221 68 04

RENDELÉSÉT INGYEN HÁZHOZ SZÁLLÍTJUK:  
Vácrátót, Püspökszilágy, Csörög, Vácduka, Váchartyán, Göd, Dunakeszi, Budapest IV ker. 
területén

VÁCDUKA

VÁCHARTYÁN

GÖD

DUNAKESZI

BP. IV. KERÜLET

VÁCRÁTÓT

ŐRBOTTYÁN

PÜSPÖKSZILÁGY
CSÖRÖG



Sok éves Tapasztalatunk garancia arra, hogy elégedett legyen velünk. Az igények igazodnak a
stílushoz, az ételek - italok összhangja önmagáért beszél. Szolgáltatásunk leveszi válláról a
gondot, egyszersmind az élelmiszer - biztonságról is gondoskodunk!

A gasztronómiai élmény mellett nagy hangsúlyt fektetünk a tálalásra, és a látványra is.
Legyen ültetett vagy állófogadás, koktélparti vagy több fogásos ebéd vagy vacsora,
borvacsora, tematikus vacsora, vagy hitéleti étkezés.legyen 10 meghívott vagy 200 vendég,
Számíthat Ránk!
Lehet akár családi, akár más rendezvényre igényli ételeinket.
Garancia erre elégedett partnereink sora és sokéves tapasztalatunk.
Munkánk során számos rendezvény, esemény szervezésével, ételszolgáltatásaival kapcsolatosan
kerestek meg bennünket. Biztosan állíthatom, hogy aki eddig megbízott bennünket, mindenki
elégedett volt a szolgáltatásainkkal, mert a legjobb ügyfél az elégedett ügyfél.

Célunk, hogy a legjobb ár-értéket képviseljük és maradéktalanul elégedettek legyenek ételeink 
minőségével, szolgáltatásunk színvonalával!

Megfelelő szaktudású és felkészült csapatunknak köszönhetően, napjainkban egyre többször 
előforduló allergiás - anyagcsere érzékeny vendégeink számára is biztosítani tudjuk a megfelelő 
kímélő ételeket. Táplálék allergiás (glutén-, laktóz-, tejfehérje- és tojásmentes) 
ételrendeléseket is felveszünk.

Ízében az értéke!

Válasszon minket!

Közétkeztetés, rendezvényszervezés, ételkiszállítás



Frissen sült tálak

Szárnyas ételeink (csirke, pulyka)
Hawai szelet (pulykamell sonkával ananásszal és sajttal szórva)
Dubarry Szelet (csirkemell krasno sonkás karfiolos sajttal csőben sütve)
Rántott csirke, vagy pulyka szeletek
Joghurtos, pestós csirke roston 
Kijevi Jércemell (fűszervajas sajttal töltött csirkemell rántva)
Barbecue csirke szárny paradicsomos, mézes dippel
Barackos pulykamell 
(grillezett pulykamell, sárgabelű őszibarackkal, sajttal szórva 
sütőben átsütve)
Gödöllői töltött csirkecomb 
(gombás májas töltelékkel töltött comb sütőben átsütve) 
Baconos tekert csirke-, pulykamáj sütőben pirítva

Sertés ételeink
Baconos, mustáros töltött karaj fóliában sütve
Cordon Blue (sajttal sonkával töltött karaj)
Bankár borda 
(füstölt tarjával és karavánsajttal töltött karaj rántva)
Sertés flekken
Cigány pecsenye tarjából
Sertésborda Óvári módra (gombás, sonkás, sajtos szelet sütőben átsütve)

Vegetáriánus és hal ételeink
Rántott karfiol, brokkoli, gombafejek
Tengeri halfilé Orly módra
Mozzarella sajttal töltött, fűszervajas gombafejek párolva
Hagymaropogós

Ízében az értéke!



Prémium ételeink
Konfitált kacsamell vörösboros szedermártásban
Párolt libacomb narancsos almaszószban
Kápia hal diós bundában, snidlinges sajt mártogatóssal
Saját specialitású ételeink
Millennium szelet (karavánsajttal, füstölt tarjával, lilahagymával és piros arannyal 
töltött karajszelet szezámos bundában)
Snidlinges Sajttal töltött csirkecomb filé tekercsek mustáros baconbe tekerve

Köreteink

Fűszeres steakburgonya
Héjas burgonya 
Röszti burgonya 
Pirított, rozmaringos burgonya
Párolt Jázmin rizs
Rizibizi
Kukoricás rizs
Vajon párolt kaliforniai köret 
(brokkoli, bébi répa, stb…)
Francia Saláta
Majonézes, sonkás kukorica saláta
Chef saláta
Majonézes, tojásos burgonya saláta

Ízében az értéke!



Hidegkonyhai ajánlataink
Díszített salátaágyon, szép, fémtálcán tálalva

Sajttekercs
Kaszinótojás
Sonkatekercs
Pulyka galantin
Zöldséges csirke galantin
Orosz hússalátával töltött paradicsom
Csabai kolbásszal töltött karaj
Füstölt marhanyelv
Fasírtgolyók
Sajttálak
Francia Saláta
Majonézes, sonkás kukorica saláta
Chef saláta
Majonézes, tojásos burgonya saláta
Ananászos jércesaláta
Fetasajtos görögsaláta
Zöldsaláták különböző öntetekkel (kapros, ezersziget)

Díszített nyitott, zárt szendvicsek, klub szendvicsek,
páholy szendvicsek és kanapék!
Krasno sonkás • Csemege szalámis • Sajt variációk
Magyaros • Tarjás • Vegetáriánus • Halas

Táplálék allergiás 
(glutén-, laktóz-, tejfehérje- és tojásmentes) 
ételrendeléseket is felveszünk!
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Áraink

Konyháink hétköznapi nyitva tartással üzemelnek. Hétvégi rendelés esetén felárat számítunk fel.

Melegkonyhás ételeink

Hétköznapra 
megrendelve

Minimum létszám: 10 fő

Hétvégére 
megrendelve

Minimum létszám: 20 fő

4 féle választható sülttel és 
2 féle választható körettel: 1.800 Ft/fő 2.000 Ft/fő

6 féle választható sülttel és 
3 féle választható körettel: 1.950 Ft/fő 2.150 Ft/fő

Többféle választható sülttel, 
prémium ételeinkkel és többféle 
választható körettel: 

2.400 Ft/fő 2.700 Ft/fő 

 
Egyéni kérések teljesítését is vállaljuk.

A felsorolt melegkonyhás ételeinken kívül mást is szívesen elkészítünk 
Önnek, előzetes egyeztetés, megbeszélés alapján.

Ízében az értéke!



Hidegkonyhás ételeink

Hétköznapra 
megrendelve

Minimum létszám: 10 fő

Hétvégére 
megrendelve

Minimum létszám: 20 fő

4 féle választható hidegkonyhai 
készítmény díszített salátaágyon, 
6–8 személyes tálon tálalva:

1.400 Ft/fő 1.550 Ft/fő

6 féle választható hidegkonyhai 
készítmény díszített salátaágyon, 
6–8 személyes tálon tálalva:

1.700 Ft/fő 1.850 Ft/fő

Összes választható hidegkonyhai 
készítmény és saláta közül 
vegyesen díszített salátaágyon, 
6–8 személyes tálon tálalva: 

1.800 Ft/fő 2.000 Ft/fő 

Ízében az értéke!



Díszített kanapé szendvicsek
vegyesen, megkötés nélkül

Hétköznapra megrendelve
Minimum létszám: 10 fő

3 darab/fő, tálakon díszítve:  800 Ft/fő

Hétvégére megrendelve
Minimum létszám:20 fő

3 darab/fő, tálakon díszítve:  1.000 Ft/fő

Kiszállítás

Hétköznapra megrendelve
Falun belül:  ingyenes
10 km-en belül:  ingyenes
10 és 40 km között:  3.500 Ft

Hétvégére megrendelve
Falun belül: ingyenes
10 km-en belül: 2.000 Ft
10 és 40 km között: 5.000 Ft

Ízében az értéke!


