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Rendezvény ajánlatunk

Kedves Vendégünk!

Köszönjük, hogy megkeresett minket a rendezvényük szervezésével kapcsolatban! Ha

kellemes hangulatú kikapcsolódásra készül, akkor a legjobb helyen jár. Nálunk, az előzékeny,

udvarias kiszolgálásnak, az íltetes, házias fogásoknak és különleges bor választékának

köszönhetően igazán nagyszerű, zavartalan időtöltésben lesz része. Kedvezményes

ajánlatunk már 12 személyes megrendelés esetén elérhető.

Az egyes opciókban szereplő ételek közül lehet kiválasztani azokat a fogásokat, amit

szeretnének kérni. Egyféle összeállítás választható minden vendég részére.

Hideg ízelítő

Az ára 2.290,- Ft személyenként

Négy személyes, vegyes tálon kerülnek az asztalokra. Háromféle finomság választható.

· Erdélyi padlizsánkrém

· Zöldfűszeres sajtkrém

· Lazactatár kapribogyóval

· Pecsenye kacsamáj saját zsírjával

· Aszalt paradicsomos tonhalkrém

· Füstölt csülök tormahabbal

· Kacsa rilette, kerti zöldségekkel

· Hideg szűzsült hagymalekvárral

· Tatár ízelítő

Leves választékunk:

Az opció ára 1.890,- Ft személyenként

Kétféle leves választható. Tálakban kerülnek az asztalra, ha a leves elfogyott, pótoljuk!

· Újházi tyúkhúsleves

· Brokkoli krémleves pirított

mandulával

· Őrségi gombaleves pityókás

galuskával

· Vargánya krémleves camembert

chipsszel

· Gulyásleves csipetkével

· Zöldborsóleves vajas galuskával

· Tárkonyos, tejszínes

borjúraguleves

· Lazackrémleves parajos haséval

· Sajtkrémleves tortilla chipsszel

http://www.harapomokus.hu/


Fő fogások vegyes tálakon

A főételek ára körettel 3.990,- Ft személyenk

Négyszemélyes vegyes tálakon kerülnek az aszta

Négyféle étel választható.

Húsmentes:

· Rántott camembert sajt

· Rántott Trappista sajt

· Grillezett, füstölt mozzarella

· Juhtúróval töltött gombafejek

rántva

· Zöldségbatyu

· Töltött cukkíni sajttal csőben sütve

Sertés:

· Szűz mignonok bacon gyűrűben

· Wellington szűzpecsenye

· Fokhagymás sertéstarja

· Rántott sertésborda

· Sajttal, csülökkel töltött

sertésborda

· Bundázott, füstölt csülök falatok

· Mátrai borzaska

· Tökmag bundás sertésborda

· BBQ oldalas

· Magyaros, vaslapon sült

sertésborda

Vad:

· Muflon pörkölt

· Vaddisznó ragu erdei gombákkal,

áfonyával

Szárnyas:

· Karamellizált körtével,

camembert-rel göngyölt csirkemell

bundában

· Pecsenye kacsamájjal töltött

csirkemell rántva

· Vaslapon, bőrével sült, zöldfűszeres

csirkemell

· Joghurtban pácolt csirkemellfile

vaslapon sütve

· Magyaróvári csirkemell filé

· Rántott csirkemell filé

· Csirkemell csíkok párizsi bundában

· Cordon Bleu (sajttal, sonkával, gombával

töltött csirkemell, rántva)

· Mézes-mustáros csirkecomb filé

· Aszalt paradicsommal,

sajtkrémmel, parasztsonkával

töltött csirkemell rántva

Halak:

· Harcsafilé kapros fűszervajjal

· Harcsafilé panco morzsában rántva

· Roston sült harcsafilé parajjal,

sajttal csőben sütve

Prémium fogások:

Az alábbi ételek, az alap főétel ár mellett, személyenként, a megjelölt plusz díj fizetése mellett választhatók.

· Sült kacsacomb 250,-

· Bazsalikomos kacsamell érmék 250,-

· Hagymás bélszínlángos 800,-

· Bélszín nyárs hagymával, gombával 800,-

· Bélszín érmék 800,-

· Párolt szarvas comb 300,-

· Bárány (comb) tekercs vaslapon pirítva 300,-

· Pisztrángfilé roston sütve, dió bundában 200,-

· Lazac steak 500,-

· Kecskesajt vaslapon sütve 200,-



Köretek:

Háromféle köret választható a tálra

· Zöldség tócsni

· Baconos ceruzabab

· Hagymás törtburgonya

· Steak burgonya

· Burgonyapüré

· Hasábburgonya

· Rizi-bizi

· Párolt, zöldségek

· Pirított, petrezselymes burgonya

· Majonézes burgonyasaláta, savanyú

uborkával, főtt tojással

· Párolt jázmin rizs

· Gombás, petrezselymes jázmin rizs

· Párolt lilakáposzta

· Diós-barackos zöld saláta

· Rőzse saláta

· Házi, vegyes savanyúság

Mártások

Kétféle mártás választható

· Zöldborsmártás

· Barackos, hagymás chatney

· Áfonyamártás

· Tejszínes gombamártás

· BBQ mártás

· Tartármártás

Desszertek:

Az édesség ára 1.290,- Ft személyenként

Egyféle édesség választható

· Gesztenyével töltött palacsinta,

csokoládé öntettel

· Somlói galuska

· Tiramisu

· Epres tiramisu

· Őrségi fehércsokis-málnás galuska

· Mókus palacsinta (karamellizált körtével,

dióval, csoki öntettel)

· Brownie málnavelővel

· Baszk túrótorta áfonyamártással

· Túrós palacsinta vaníliás tejföllel

besütve

Ajándékaink:

- 16 fő megrendelése esetén ajándékként sütünk Önöknek sós aprósüteményt, vagy egy pohár

pezsgőre mindenki a vendégünk.

- 22 fő érkezése esetén, sós süteménnyel, és pezsgővel is kedveskedünk Önöknek!



Ital ajánlatunk - Ára 1.490,- Ft személyenként

3 db szabadon választott italt tartalmaz személyenként.

• Forró italok: Tea, Cappuccino, Eszpresszó kávé

• Szentkirályi szénsavas vagy szénsavmentes ásványvíz (0,33l)

• Pohár bor a villányi borvidékről, Kúcs Gyula pincészetből. (Chardonnay, Irsai, Rozé,

Vörös cuvée) (1dl)

• Pohár Gösser csapolt sör (0,2l)

• Szénsavas üdítők: Coca Cola, -Zéro, Schweppes-Orange, -Tonic, -Gyömbér (0,25l)

• Gyümölcslevek: őszibarack, narancs, alma, ananász (0,3l)

Korlátlan italfogyasztás – 4.990,- Ft személyenként

3 óra időtartamban az „Ital ajánlat” termékeit korlátlan mennyiségben szolgáljuk fel

Önöknek.

Korlátlan alkoholmentes italfogyasztás – 2.990,- Ft személyenként

3 óra időtartamban az „Ital ajánlat” alkoholmentes tételeit korlátlan mennyiségben

szolgáljuk fel Önöknek.

Aperitif és digestiv ajánlatunk – 1.290,- Ft személyenként

Az alábbiak közül 2 db italt tudnak választani:

• Pohár száraz, fehérbor 0,1l

• Martini bianco vagy dry 0,04l

• Madarasi gyümölcspálinka 0,02l

(alma, körte, szilva, meggy, szőlő)

• Jameson Irish Whiskey 0,02l

• Russian vodka 0,02l

• Unicum 0,02l

• Jagermeister 0,02l

• Bailey’s 0,02l

• Narancs juice 0,2l

Amennyiben nem találta meg felsorolásunkban kedvenc ételeit kérem, jelezze! Ha

lehetőségünk van rá, elkészítjük Önnek, sőt az is lehet, hogy a választékunkat is bővítjük az

Ön kedvenc fogásaival. ☺
Vegetáriánus és más, egyéni igényű vendégeink részére az ételsorokat ízlésük, kérésük

szerint szívesen módosítjuk.

Az ajánlatban szereplő árak Forintban értendők és az áfát tartalmazzák.

Kérjük, az ételek és italok megrendelésével együtt a megrendelés értékének 25%-át

foglalóként juttassák el hozzánk, átutalással vagy helyszíni bankkártyás vagy készpénzes

fizetéssel! A résztvevők létszámának csökkenését a rendezvény kezdete előtt minimum 48

órával kérjük, jelezzék! Ellenkező esetben a megrendelt mennyiséget számlázzuk.

Reméljük, ajánlatunk elnyeri tetszését! Várjuk kérdéseit, megrendelését! Szép napot

kívánunk!

Üdvözlettel,

a Harapó Mókus Vendéglő Csapatának nevében

Racsek Iván üzletvezető


