ESKÜVŐ 2022 - KISKULACS VENDÉGLŐ
Esküvői menüajánlat
I. Menü: 10990 Ft/fő
• Újházy tyúkhúsleves
• Sertés, marha vagy vad pörkölt, galuskával vagy hortobágyi húsos palacsinta
Vegyes tál 4 főre:
•
•
•
•
•

Sajttal, sonkával töltött pulykamell rántva
Pikáns-fűszeres csirkecombok
Szezámmagos rántott csirkemell
Óvári sertésborda (sonka-gomba-sajt)
Rántott trappista és camembert sajtok

Köretek:
• Vajas petrezselymes burgonya
• Rizi-bizi
Savanyúságok, saláták:
•
•
•
•
•

Paradicsomsaláta
Uborkasaláta
Házi vágott vegyes
Almapaprika, csemege uborka
Tartármártás

II. Menü: 11790 Ft/fő
• Vitaminsaláta pirított pulykamell csíkokkal, kapros-joghurtos öntettel
• Újházy tyúkhúsleves
• Sertés, marha vagy vad pörkölt, galuskával vagy hortobágyi húsos palacsinta
Vegyestál 4 főre:
•
•
•
•
•

Cigánypecsenye császárszalonnával
Baconba tekert csirkemell
Camemberttel és aszalt szilvával töltött pulykamell rántva
Fűszeres bundás rántott csirkecomb filé
Rántott sajt, rántott gomba

Köretek:
• Zöldséges jázmin rizs
• Tepsis burgonya
Savanyúságok, saláták:
•
•
•
•
•

Paradicsomsaláta
Uborkasaláta
Házi vágott vegyes
Almapaprika, csemege uborka
Tartármártás

Éjjeli menü (választható mindkét menühöz):
• Töltött káposzta vagy hidegtál vagy, fasírozott

Bort, tortát, édes illetve száraz süteményeket lehet hozni.
Mindhárom menühöz igény szerint választható gyümölcstál 34990Ft-ért.
Gyerekkedvezmény: 12 éves korig 50%-os árat számolunk.
Áraink nem tartalmaznak felszolgálási díjat.
Ha elégedett volt szolgáltatásunkkal borravalóját megköszönjük.

Korlátlan italcsomag

Fogadóitalok:
Pezsgők:
• Pohárpezsgő (Törley)

• Gyerekpezsgő
Röviditalok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unicum
Jägermaister
Vilmoskörte
Baileys
Finlandia
Gordon’s Gin
Bacardi Light rum
Sierra Silver Tequila
Sierra Gold Tequila
Johnnie Walker „Red Label”
Jim Beam
Ballantines
Martini Bianco-dry
Fütyülős barackpálinka (sima-mézes)

Sörök:
Üveges sör:
• Soproni 0,5 l
• Clausthaler 0, 33 (alkoholmentes)
Üdítők:
Szénsavas:
• Coca-Cola, Cola light, Fanta
• Házi limonádé
Szénsav nélküli:
• Almalé, narancslé, őszilé, Citromos-, barackos ice tea
Ásványvizek:
• Naturaqua (dús, szénsavmentes)
Kávé:
• Mokambo Espresso
• Mokambo Cappuccino
A korlátlan italfogyasztás ára: 10990 Ft/fő, 12 éves korig: 5490 Ft/fő.
A menüvel kapcsolatban felmerülő bármely kérdésére szívesen állunk rendelkezésükre!
Radics Gergely várja hívását a 06(70)332-75-05, vagy 06(22)502-920 telefonszámon.(nyitvatartási időben)

www.kiskulacs.hu

