Hány fogást választhatunk?

How many dishes to select?

4 fogás / csoport 24 főig (1-2 chef – animátor segítségével)
5 fogás / csoport 25-40 főig (2 chef – animátor segítségével)
6 fogás / csoport 41 főtől (2-3-4 chef animátor segítségével)

4 dishes up to group size of 24 pax
5 dishes up to group size of 25 to 40 pax
6 dishes up to group size of 41 pax and onwards

Chefparade karácsonyi szet menü válogatás
our set menu selection

Mediterrán karácsony Mediterranean Christmas
Mediterrán halleves (GM, LM) / Mediterranean fish soup
Narancsos fényezett pulyka, sült zöldség, lilahagyma chutney (GM, LM) / Glazed turkey, roasted vegs, red onion chutney
Grillezett szűzérmék, calvados almaszósz, rozmaringos tepsis burgonya / Pork tenderloin, calvados apple sauce, potatoes
Csokoládé láva, erdei gyümölcs-öntet (V) / Chocolate lava, wild berry sauce

Angolszász karácsony British Christmas
Kókuszos édesburgonya krémleves (GM,LM,V) / Curried sweet potato soup, coconut
Waldorf saláta körtével, kéksajt mártás (GM, V) / Waldorf salad with pear, blue cheese sauce
Wellington bélszín, mentás zöldborsópüré (LM) / Beef Wellington, minted mushy peas
Szilvás crumble, whisky hab (V) / Plum crumble, whisky cream

Egzotikus karácsony Exotic Christmas
Egzotikus fűszeres sütőtökkrémleves, pirított tökmag (GM, LM, V) / Exotic spicy pumpkin soup
Teriyaki lazac, ázsiai uborkasaláta, rizs (GM, LM) / Teriyaki salmon, asian cucumber salad, rice
Sült kacsamell, gyömbéres almaszósz, káposztás rétes (LM) / Roasted duck breast, apple sauce, cabbage strudel
Citromkrém, mézes granola (V) / Lemon trifle, honey granola
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Teljes kínálatunk, ha ti szeretnétek összeválogatni a menüt:
or select dish by dish

Levesek és előételek Soup and starters
Egzotikus fűszeres sütőtökkrémleves (GM, LM, V) / Exotic spicy pumpkin soup
Kókuszos édesburgonya krémleves (GM, LM, V) / Curried sweet potato soup with coconut milk
Zöldfűszeres lazacleves (GM, LM) / Nordic salmon soup with green herbs
Barackos sültpaprika leves, füstölt libamell (GM, LM) / Roasted pepper soup with peaches, smoked goose breast
Cékla krémleves (GM, LM) / Beetroot cream soup
Francia hagymaleves (LM)/ French onion soup

Saláták és előételek Salads and starters
Grillezett kecskesajt, édes-savanyú cékla (V, GM) / Grilled goat cheese, sweet & sour beetroot
Quiche karamellizált hagymával és cheddar sajttal (V) / Quiche with caramelised onion and cheddar
Sütőtök brulée, parmezános baguette (V) / Pumpkin brulée with parmesan baguett
Waldorf saláta, kéksajt mártás (GM, V) / Waldorf salad, blue cheese sauce
Bélszín Cézár saláta (GM) / Steak Ceasar salad

Főételek Mains
Padlizsános - fetás baklava (V) / Aubergine and feta baklava
Sütőtökös - kecskesajtos lasagne (V) / Pumpkin and goat cheese lasagne
Harcsapaprikás, túrós csusza / Catfish paprika, cottage cheese pasta
Lazac steak, pesto, blansírozott zöldségek (GM, LM) / Salmon steak, pesto, steamed vegetables
Teriyaki lazac, ázsiai uborkasaláta (GM, LM) / Teriyaki salmon, asian cucumber salad
Narancsos fényezett pulykamell, sült zöldség, lilahagyma chutney (GM, LM) / Glazed turkey, roasted vegetables, onion chutney
Gyömbéres kacsasült, mandulás sütőtök (GM, LM) / Roasted ginger duck breast, butternut squash salad
Sült kacsamell, gyömbéres almapüré, káposztás rétes (LM) / Roasted duck breast, ginger apple puree, cabbage strudel
Baconbe tekert sertésszűz, szalvétagombóc, rozmaringos öntet / Pork tenderloin, breadroll dumpling, rosemary sauce
Wellington bélszín, mentás zöldborsópüré (LM) / Beef Wellington, minted mushy peas
Zöldfűszeres bélszín, tormamártás, grillezett téli zöldségek (GM) / Herb crusted tenderloin, horseradish sauce, grilled root vegetables

Desszertek Sweets
Citromkrém, pirított mézes granola / Lemon trifle, honey granola
Csoki láva, erdei gyümölcs-öntet / Chocolate lava, wild berry sauce
Engadini diótorta, vaníliasodó / Engadine walnut tart, vanilla custard
Körtés–mandulás frangipane / Pear-almond frangipane
Narancsos csokoládétorta / Chocolate-orange cake
Csokis mogyoróvajas trifle / Layered peanut butter cake
Szilvás crumble, whisky hab / Plum crumble, whisky cream
Tejcsoki mousse, mogyorós crunchy (GM) / Milk chocolate mousse, peanut crunchy
Kókusz-lime blondie / Coco and lime blondie
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