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Az étkezések szolgáltatója az Aba Vezér Étterem (Abaújszántó) 

 

Rendelés leadás: 

+36 30 509 0805 

 
 

REGGELI  AJÁNLATOK 

rendelhető: minimum 10 fő részére 

 

 

1.Reggeli kosár 4.200,- Ft / fő 
(sonka, szalámi, mini vaj, mini jam, croissant, narancslé 0,2 l, joghurt, müzliszelet, 
zsemle, paprika) 

 
2.Svédasztalos reggeli 2.500,- Ft / adag 
(sonka, sajt, szalámi, vaj, jam, főtt virsli, tojásrántotta, zöldség, kenyér, tea) 

           
 

SVÉDASZTALOS  AJÁNLATOK 
rendelhető: minimum 10 fő részére 

 
 

1.Menü levessel 7.000,- Ft / fő, leves nélkül 6.400 Ft / fő 
─ Tyúkhúsleves gazdagon 

─ Sült tarja, tepsis burgonya 

─ Bakonyi csirkemell, nokedli 

─ Csőben sült karfiol 

─ Meggyes rétes 

─ Házi vegyes savanyúság  
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2.Menü levessel 7.000,- Ft / fő, leves nélkül 6.400 Ft / fő 

─ Tárkonyos raguleves 

─ Konfitált kacsacomb, hagymás tört burgonya 

─ Sült sertésjava (oldalas és csülök), steakburgonya 

─ Rántott zöldségek (karfiol, brokkoli, gomba) 

─ Mogyorókrémes gombóc 

─ Párolt lilakáposzta, tartármártás, csemegeuborka 

 
3.Menü levessel 7.000,- Ft / fő, leves nélkül 6.400 Ft / fő 

─ Füstölt húsleves sztrapacskatésztával 

─ Töltött káposzta 

─ Sült csirkecomb és csirkemell supreme, kukoricás rizs 

─ Grill zöldségek, lapcsánka 

─ Csokis muffin 

─ Tejföl, kenyér, cheddar szósz, görög saláta 
 

 

 

TÁLAS  AJÁNLATOK 

rendelhető: minimum 10 fő részére 
 
 

1.Alap menü 4.500,- Ft / adag 
─ Húsleves gazdagon 

─ Sültes tál (sonkával-sajttal töltött rántott csirkemell, szántói pecsenye, 
rántott sajt, rántott gombafejek, steakburgonya, párolt rizs) 

─ Házi vegyes savanyúság, tartármártás 

 
2.Kímélő menü 4.500,- Ft / adag 

─ Csontleves csigatésztával 

─ Sültes tál (grillezett csirkemell, rántott karfiol, rántott sajt, párolt rizs, 
párolt zöldség) 

─ Csemegeuborka, tartármártás 
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3.Nagyétkű menü 5.500,- Ft / adag 

─ Húsleves gazdagon, töltelékkel 

─ Sültes tál (egész sült csülök, sült tarja, rántott karaj, rántott sajt, pirított 
burgonya) 

─ Házi vegyes savanyúság, tartármártás 

 
4.Vadas menü 5.500,- Ft / adag 

─ Fácánleves csigatésztával, vele főtt zöldségekkel 

─ Szarvaspörkölt juhtúrós sztrapacskával 
 

5.Vegetáriánus menü 5.500,- Ft / adag 
─ Sóska krémleves 

─ Vegyes tál (fetával töltött sült gombafejek, grillezett cukkini, rántott sajt, 
rántott karfiol, párolt zöldség, párolt rizs) 

─ Tartármártás, tzatziki 
 

 

KÜLÖNLEGES AJÁNLATAINK 

rendelhető: minimum 10 fő részére 
 
 

1.Bulizós menü 8.000,- Ft / fő 
─ Gulyásleves 

─ Vadpörkölt juhtúrós sztrapacskával 

─ Sült tarja, sült csülök, tepsis burgonya 

─ Baconbe göngyölt csirkemell sajttal / aszalt szilvával töltve, zöldséges rizs 

─ Rántott sajt, rántott zöldségek 

─ Fasírozott 

─ Meggyes rétes, csokis muffin 

─ Házi vegyes savanyúság, franciasaláta, tzatziki, görög saláta 
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2.Füstös menü 9.000,- Ft / fő 

─ Vadraguleves 

─ BBQ császárhús egészben 

─ Armadillo tojás (baconbe tekert sertéshús cheddarral és édes vagy csípős 
jalapenoval töltve) 

─ Édeskés-fűszeres csirkecomb és csirkeszárny 

─ Bostoni sült bab 

─ Csokis muffin 

─ Tepsis mogyoróburgonya, amerikai káposztasaláta, lilahagyma chutney, 
rusztikus félbaquette 

 
3.Hideg menü 4.000,- Ft / fő 

─ Fasírtgolyók, sajtkrémes sonkatekercs 

─ Baconbe tekert csirkemáj 

─ Rántott csirkecomb filé 

─ Rántott zöldségek 

─ Kenyér, franciasaláta, svéd gombasaláta, csemegeuborka 
 


