Részletes nemzetközi menüválogatás
International Food Menu Selection
Stand: 2021. feb

Fűszeres India / Spicy India
Bengáli vöröslencsés dhal / Bengal masoor dhal (GM, LM, V)
Bársonyos vajas csirke curry / Butter chicken (GM)
Fűszeres gyümölcslekvár / Mango chutney ( GM, LM, V)
Uborkás és paradicsomos raita / Cucumber and tomato raita (GM, V)
Indiai lapos kenyér / Chapati (LM, V)
Fűszeres rizsköret / Pulao rice (GM, LM, V)

Javasolt set-menu
Our recommendation

További/egyéb ötletek
nagyobb létszámra
vagy “mentes” ételekre

Zöldségkorma / Vegetable korma (GM, V)
Zöldséges jalfrezi / Vegetable Jalfrezi (GM, LM, V)
Csirkemell, kesudiós, paradicsomos hagymaszósz / Chicken Tikka Masala ( GM )
Bárány curry / Rogan Josh (GM, LM)
Csicseriborsó, karfiol és burgonya curry / Chana Aloo Gobi (GM, LM, V)
Hideg mangó-joghurt turmixital / Mango lassi (GM, V)
Répás puding desszert / Carrot halwa (GM, V)

More options for
larger groups or special diets

-----------------------------------------------------------------

Egzotikus ázsia / Exotic Asia
Thai csirke- és sertés csíkok, mogyorós satay szósz / Thai chicken and pork satay (LM)
Erős-savanyú rákleves / Tom Yum Goong (GM, LM)
Zöld csirke curry, jázmin rizs / Green curry with chicken, jasmine rice ( GM, LM)
Hideg rizspuding, kókusztej, trópusi gyümölcs / Ché (GM, LM, V)
Tom Kha Gai / Kókusztejes csirkeleves (LM, GM)
Thai beef salad / Thai csípős marhahússaláta (LM)
Chicken Rendang / Csirkehús, mogyorós saté szósz (GM, LM)
Matsaman Curry / Matsaman vega curry, burgonya, mogyoró (GM, LM, V)
Pork caramel in clay pot / Vietnami karamelizált sertéscsíkok (GM, LM)
Nasi goreng / Wokban pirított rizs (LM ) *maximum 12 főig

GM=gluténmentes/gluten-free

LM=laktózmentes/lactose-free

V=vegetariánus/vega
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Amerikából jöttem / Coming from America
Kukoricás chowder leves / Corn chowder
Csirkés enchilada / Enchilada de pollo
Marha burrito, babpüré / Beef burrito
Amerikai sajttorta, erdei gyümölcsös öntet / New York cheescake (V)
Cézár saláta csirkével / Chicken Caesar
Chilis bab / Cili con carne
Burger, rengeteg bacon / Ultimate bacon burger * max. 20 főig
Fűszeres csirkeszárnyak, trikolor káposztasaláta / Buffalo chicken wings
Philly szendvics, steak szeletek, sajtmártás / Philly cheesesteak sandwich
Krémsajtos brownie / Cream cheese brownie (V)
Kókusz és lime blondie / Coco and lime blondie (V)
-----------------------------------------------------------------

1001 éjszaka meséi / The tales of 1001 nights
Marokkói csicseriborsó leves / Harira (LM, GM, V)
Közel-keleti fűszerezésű csirke, pita / Shawarma
Marhahús tagine, aszalt gyümölcsök, kuszkusz / Beef tagine, dried fruits
Perzsa szerelemtorta, rózsavíz, kardamom / Persian love cake (V)

Friss saláta, kuszkusz, sok petrezselyem / Taboulé (LM, V)
Paprikapasztás közel-keleti diókrém / Muhammara (GM, LM, V)
Marokkói narancs-répa saláta / Moroccan orange-carrot salad (GM, LM V)
Narancsos csirkeszárnyak, harissa / Orange chicken wings (GM, LM)
Vékony pita wrap, hummusz, falafel / Lavash wrap with hummus & falafel
Csirkés- zöldséges tagine, pita, kuszkusz / Chicken and vegetable tagine (LM)
Tejpuding kardamommal és rózsavízzel / Malabi (GM, V)
Marokkói narancsvirágos mandulás sütemény / Kalb el louzz (V)

GM=gluténmentes/gluten-free

LM=laktózmentes/lactose-free

V=vegetariánus/vega

Részletes nemzetközi menüválogatás
International Food Menu Selection

Szerelmem, Olaszország / Italy, my love
Sült rakott padlizsán, sok paradicsommal, sajttal / Parmigiana di melanzane (GM, V)
Sertésszűz sült, balzsamos grillzöldség / Pork saltimbocca (GM )
Csirkés cannelloni / Cannelloni con pollo
Vaníliás tejszínpuding, eperkrém / Panna cotta, salsa di fragole (GM,V)
Zöld minestrone, orecchiette tészta, fehér bab / Minestrone verde (V)
Tenger gyümölcsei vegyesen, sütve / Fritto misto (LM)
Szicíliai padlizsánragu / Caponata (LM, V)
Májas pirítós / Crostini neri / (LM)
Borjúragu, nápolyi sült burgonyapüré / Osso Buco, gatto' di patate
Zöldségimádó cannelloni / Cannelloni di verdure e ricotta (V)
Olasz kávékrém desszert / Spuma di caffe (V)
Babapiskóta, mascarpone, kávé / Tiramisu (V)
-----------------------------------------------------------------

Balkáni kaland / Adventure over the Balkans
Spenótos-túros balkáni rétes / Gibanica cheese pie with spinach (V)
Csevap, ajvár, pita / Cevap, ajvar, pita (LM)
Marhahúsos moussaka / Moussaka with beef
Diós baklava / Walnut baklava (V)
Görög saláta / Xoriatiki Salad (GM, V)
Mediterrán zöldséges húsnyárs / Souvlaki (LM)
Mega húsos stifado / Mega meat stifado (GM, LM)
Török joghurtos padlizsánsaláta / Turkish aubergine salad with yogurt (GM, V)
Török rizspuding / Sütlaç (GM, V)

GM=gluténmentes/gluten-free

LM=laktózmentes/lactose-free

V=vegetariánus/vega
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Ínyenc Franciaország / Gourmet France
Nizzai saláta / Salade Niçoise (GM, LM)
Francia póréhagymás lepény / Quiche lorraine
Dijoni mustáros szűzérmék, burgonya gratin (GM) / Roti de porc sauce moutarde, gratin dauphinois
Francia csokitorta, sóskaramell szósz / French chocolate cake (GM, V)
Fokhagymakrém leves, szardellás pirítós / Garlic cream soup, anchovie, baguette
Sült kacsa, narancsmártás, fényezett zöldségek / Canard a l'orange, legumes glacees (GM)
Zsályás mustáros nyúlcomb, rozmaringos tepsis burgonya / Lapin rôti à la moutarde
Fordított almatorta / Tarte Tatin / (V)
Csokoládé mousse narancslikőrrel, kandírozott narancshéj / Chocolate mousse (GM, LM, V)
Körtés-mandulás frangipane / Pear-almond frangipane (V)

-----------------------------------------------------------------

Hungarian favourites / Hazai tájakon
Mushroom paprikash, dumplings / Gombapaprikás, nokedli (V)
'Lecsó' cream soup / Lecsókrémleves, kolbászmorzsa, pirítós (LM)
Roast duck, braised purple cabbage / Sült kacsacomb, párolt lilakáposzta (LM)
Apple pie / Almás pite (V)
Hungarian pork ragout soup / Palóc leves
Chicken paprikash, dumplings / Csirkepaprikás, nokedli
Tojásos lecsó, kolbász / Pepper and tomato stew, egg, sausage (LM)
Hungarian pork stew, egg barley / Sertéspörkölt, tarhonya (LM)
Harcsapaprikás, túrós csusza / Catfish paprika, cottage cheese pasta
Cottage cheese balls / Túrógombóc, tejföl (V)
Mákos guba, vanília sodó / Poppyseed bread pudding , vanilla custard (V)

GM=gluténmentes/gluten-free

LM=laktózmentes/lactose-free

V=vegetariánus/vega

