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Menu świąteczne Vip ‘2019 

Oferta świąteczna dla gości którzy cenią sobie najwyższą jakość, sezonowość i świeżość produktów. 

W ofercie znajdą Państwo nie tylko luźne interpretacje świątecznych węgierskich przysmaków przyrządzonych 

nowymi technikami kulinarnymi ale również klasyczne dania kuchni węgierskiej. 

Mnogość pozycji i technik zadowoli zarówno wielbicieli kuchni Madziarów jak i gości którzy lubią nowatorskie i 

eleganckie podejście do gotowania. 

 

Przystawki: 

Saláta kacsamellel- Sałatka z piersią kaczki, mandarynkami, granatem i sosem balsamicznym 

Vilmos pálinka carpaccio- Carpaccio z suszonego rostbefu marynowanego w nalewce gruszkowej vilmos 

 z gorzką czekoladą 

Maréna- Sałatka z wędzonej sieji z pianą cytrynową 

Pulyka húsos táska- Pierożki z gęsiną na wędzonej słoninie 

 

Zupy serwowane w tradycyjnych kociołkach: 

Halaszle- Tradycyjna zupa rybna z filetem suma 

Bográcsgulyás- Pikantna zupa gulaszowa z wołowiną i kluseczkami galuszka 

 

Dania główne: 

Harcsapaprikás- Pikantny paprykarz z suma z kwaśną śmietaną i marynowaną szalotką 

Libacomb sült paprikáva- Konfitowane udo gęsie z rozmarynem i pieczoną papryką 

Vaddisznó pörkölt- Gulasz z dzika w bikaverze z jałowcem i pieczoną marchewką 

 

Dodatki: 

Warzywa pieczone w miodzie 

Ziemniaki konfitowane w maśle rozmarynowym 

Goluszki zapiekane z serem bryndza 

Węgierskie pikle warzywne 

Szekely kaposzta- Węgierski bigos z papryką i kwaśną śmietaną 

 

Desery: 

Gesztenye fondant- Kasztanowy fondant z musem z truskawek i bitą śmietaną z wanilią 

Csokoládés marcipán- Mus marcepanowy z czekoladą 

 

Koszt oferty 150zł/ osoba 

Do całkowitego rachunku zostanie doliczony serwis w wysokości 10% 
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Menu świąteczne Standard ‘2019 

To propozycja świątecznego menu bazująca na tradycjach i charakterystycznych dla kuchni węgierskiej daniach. 

Dzięki szerokiemu wachlarzowi wyborów każdy gość będzie miał możliwość skosztowania wielu madziarskich 

smaków. Menu jest tak skomponowane by zapewnić gościom przemiłą przedświąteczną biesiadę w klimacie 

węgierskich bratanków. 

 

Przystawki: 

Sałatka z wędzonym sumem, szpinakiem i prażonymi migdałami 

Deska węgierskich mięs  

Grillowany ser gomoyla 

 

Zupy serwowane w tradycyjnych kociołkach: 

 

Halászlé- Tradycyjna zupa rybna z filetem suma 

Bográcsgulyás- Pikantna zupa gulaszowa z wołowiną i kluseczkami galuszka 
 

Dania główne: 

 

Lime ponty- Limonkowe faworki z karpia z chrzanowym puree 

Kacsacomb- Konfitowane udo kacze ze śliwkami i żurawiną 

Marhapofa vörösborban- Policzki wołowe duszone w czerwonym winie 

 
 

Dodatki: 
Warzywa pieczone w miodzie 

Ziemniaki konfitowane w maśle rozmarynowym 

Goluszki zapiekane z serem bryndza 

Węgierskie pikle warzywne 
 

Desery: 

 

Gesztenye fondant- Kasztanowy fondant z musem z truskawek i bitą śmietaną z wanilią 

Sajttorta- Sernik z mascarpone z czekoladą rubinową i gorącymi wiśniami 

 

Koszt oferty 105zł/ osoba 

Do rachunku końcowego zostanie doliczony 10% serwisu   
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