
2010- es év utolsó estéje a Fehértói Halászcsárdában!

Nézzük, mit hoz a Szilveszter Éjszaka!

Fogadó ital

Eperfa hordóban érlelt Kisgörbői Házi Törköly és Mézes Pálinka

Mézzel bolondított forralt bor a friss levegőre vágyóknak

Sajtos és tepertős pogácsa az asztalnál helyet foglalóknak

Szilveszteri menü

Előétel

Tatár bifsztek fűszervaj koronával

Lazachabos cékla - mignon

Nori lapba tekert, garnélás Japán rizs, wassabival, és vizitormával

Leves

Szegedi filézett vegyes hallé

Gyöngyös leves májával töltött daragaluskával

Büféasztalon tálalva

Töltött kerti zöldségek csőben sütve parmezán forgáccsal, gombavagdalékkal töltött rétes, tejszínes 
parajkrémmel

Borjúhabbal töltött jércemell, hollandi mártással, és édesburgonya pürével

Baconba göngyölt sertés szűzérme, aszalt szilvás burgonyafánkkal

Chilis bárányborda szaftjára sütött lóbabbal

Brokkoli tortán tálalt mediterrán fogas filé

Makói harcsapaprikás sztrapacskával

Újévi malacsült párolt pezsgős lila káposztával és steak burgonyával

Saláta

Görög saláta

Friss kevert saláta tzetziki öntettel

Házi dézsás savanyúság

Desszert

Trikolor falatok: eperkrémmel töltött feketecsokoládé, madártej kocka, joghurtos narancs mousse 
mangó kompóttal

Az első falatok az Újesztendőben egy nagy közös asztalon tálalva

Gyomorápoló korhelyleves 

Szerencsét hozó lencsefőzelék

Bécsi roppanós virsli

Csöregefánk



Italajánlatunk korlátlan fogyasztással

Röviditalok

Eperfa hordóban érlelt Kisgörbői Házi Törköly 
és Mézes Pálinka

Carolans 

Jagermeister

Johnnie Walker

Csapolt sör

Arany ászok 

Folyó borok 

Mézzel bolondított forralt bor a friss levegőre 
vágyóknak

Asotthalmi Somodi Chardonnay félédes

Balatoni Cuvée Királyleányka – Zöldveltelini 

Kisgörbői Frank Shiller

Asotthalmi Somodi Kékfrankosfélédes

Kisgörbői Frank Cuvée Cabernet Franc – 
Cabernet Sauvignon – Merlot 

Üdítő italok

Coca cola

Fanta narancs

Gyömbér

Tonik

Sprite

Alma lé

Narancs lé

Őszi lé

Ásványvizek

Kávék

Koktélok

Alkoholos Alkoholmentes

1 üveg pezsgő 2 főre, gyerekeknek gyerek pezsgő!

Egész estés vacsora, korlátlan italfogyasztással a fent részletezett ételekből és 
italokból!

14.900 Ft / fő.

Gyermek kedvezményeink: 

0-6 éves korig 100%

6-12 éves korig 50%

Szilveszterezzen gyermekével!

Gyermekeknek 2-8 éves korig az emeleti külön termünkben játéksarok, video sarok, pihenő sarok, 
képzett Óvónővel és bébiszitterrel!

Díjtalan szolgáltatás!

Az emeleten a disco zenét Dj Gerappa a Rádió Plusz lemezlovasa szolgáltatja, 
míg az étteremben a Travel Trió zenekar húzza reggelig a talpalávalót!


