VÁR ÉTTEREM és PIZZÉRIA
8000 Székesfehérvár, Máriavölgy utca 47.
Telefon: 06/22/300 - 119; Mobil: 06/30/989 - 2299
Web: www.varetteremszfvar.hu; e.-mail: varetteremszfvar@gmail.com

Céges rendezvény ételsor-ajánlat
1. sz. menüsor: 3.500 Ft
Elıétel: Hortobágyi húsos palacsinta
Fıétel: Vaddisznópörkölt burgonyafánkkal, savanyúsággal
Desszert: választható
2. sz. menüsor: 3.200 Ft
Elıétel: Camembert szeletek paradicsommal
Fıétel: Gesztenyével töltött pulykamellfilé rántva, meggymártással és
párolt rizzsel
Desszert: választható
3. sz. menüsor: 2.900 Ft
Elıétel: Cukkini, padlizsán, póréhagyma szeletel roston, sajtmártásban
Fıétel: Csirkemellfilé roston camembert sajttal, mazsolás rizzsel és
áfonyamártással
Desszert: választható
4. sz. menüsor: 3.300 Ft
Elıétel: Snidlinges fetasajt roston, friss kevert salátával
Fıétel: Kemencében sült kacsacomb, párolt lilakáposztával és kukorica
lepénnyel
Desszert: választható
5. sz. menüsor: 3.200 Ft
Elıétel: Pecsenye kacsamáj friss lecsóval, pirítóssal
Fıétel: Négyféle sajttal töltött csirkemellfilé sajtmártással és
burgonyapürével
Desszert: választható
6. sz. menüsor: 3.800 Ft
Elıétel: Snidlinges fetasajt roston, friss vitaminsalátával
Fıétel: Libamájjal töltött pulykamellfilé, baconos raguval és kukorica
lepénnyel
Desszert: választható

7. sz. menüsor: 3.800 Ft
Elıétel: Hortobágyi húsos palacsinta
Fıétel: Szőzpecsenye, libamájas aszalt szilvával nyárson, hercegnı
burgonyával
Desszert: választhatóan
8. sz. menüsor: 3.300 Ft
Elıétel: Pecsenye kacsamáj friss lecsóval, pirítóssal
Fıétel: Pulykamell többmagos bundában, pirított héjas burgonyával és
friss vitaminsalátával
Desszert: választható
9. sz. menüsor: 3.600 Ft
Elıétel: Hortobágyi húsos palacsinta
Fıétel: Kemencében sült füstölt csülök szőzérmékkel, póréhagymával és
pirított héjas burgonyával
Desszert: választható
10. sz. menüsor: 2.800 Ft
Elıétel: Görögsaláta
Fıétel: Fetával töltött gombafejek rántva vajas kukoricával, tárkonyos
tejszínes mártással
Desszert: választható
11. sz. menüsor: 3.400 Ft
Elıétel: Pecsenye kacsamáj roston, főszeres burgonya pürével
Fıétel: Vörösboros marhapörkölt, juhtúrós galuskával
Desszert: választhatóan
12. sz. menüsor: 3.900 Ft
Elıétel: Rántott camembert áfonyával és burgonyakrokettel
Fıétel: Rokfortsajttal töltött bélszín steak, párolt zöldkörettel,
burgonyakrokettel
Desszert: választható

13. sz. menüsor: 3.400 Ft
Elıétel: Cukkíni szeletek rántva, főszeres paradicsommártásban
Fıétel: Harcsapaprikás sztrapacskával
Desszert: választható

14. sz. menüsor: 3.300 Ft
Elıétel: Cézársaláta tonhallal
Fıétel: Fogasfilé rántva szószos jégsalátával, paradicsommal
Desszert: választható

Desszertek (bármelyik ételsorhoz választható az alapárban):
Somlói galuska
Somlóival töltött palacsinta
Házi forró almás pite
Házi forró meggyes pite
Tricolor rétes (almás, túrós, meggyes töltelékkel) fahéjas vaníliaöntettel
Hátszegi palacsinta (ıszibarackos-túró töltelékkel) vaníliaöntettel

•
•

Vegetáriánus ételt külön kívánságra, igény szerint biztosítunk.
Kávé, capuccino, ital, üdítı fogyasztás alapján, külön elszámolás szerint fizetendı.

