Italajánlatunk:
Ásványvizek:
Natur Aqua
Szódavíz

Menüajánlatunk:
Választható előétel – levesek:

0,75 l
0,10 l

490.50.-

Hideg gyümölcsleves tejszínhabbal

Szénsavas üdítőitalok: 0,25 l
Coca cola, coca cola zero
narancs, tonic, gyömbér,
citrom, málna, sprite,

390.-

Húsleves tésztával és zöldségekkel

Limonádé
Ízesített limonádé

650.750.-

0,50 l
0,50 l

Hortobágyi húsos palacsinta

Cappy üdítőitalok:
0,20 l
Alma, narancs, őszibarack,
körte, ananász, meggy, eper

390.-

Nesteák:
Citromos, barackos

390.-

0,25 l

Csapolt sörök:
Pécsi sör, Staropramen
Korsó
0,50 l
Pohár
0,30 l
Üveges sörök:
Pécsi Pils (szűretlen)
Pécsi alkoholmentes
Pécsi barna
Pécsi (szűretlen búza)
Gösser Zitrone 0%

0,50 l
0,50 l
0,50 l
0,50 l
0,33 l

Folyó borok:
0,10 l
Hárs pince Szajk
Olaszrizling
Rosé cuvée
Merlot

Választható főételek:
Borjúpörkölt galuskával
és fejes salátával
Grillezett csirkemell filé röszti koronggal
citromborsos salátákkal és dresszinggel
Sertéstarja roston sült szalonnával,
steakburgonyával és kevertsalátával

590.390.-

490.490.490.790.490.-

Rántott sertéskaraj hasábburgonyával és
káposztasalátával
Harcsafilé rántva rügysalátákkal és
joghurtos öntettel
Sajt variációk rántva hasábburgonyával
és tartármártással

Desszertek:
200.250.300.-

Kávék:
Lavazza és koffeinmentes
Eszpresszó
390.Hosszúkávé
410.Cappuccino
430.Latte macchiato
490.-

Túrós palacsinta tejföllel
Gyümölcsös fagylaltkehely
Somlói pohárdesszert

Jó étvágyat kívánunk.

„SÁRKÁNYTEREM”
Konferenciákra, termékbemutatókra, családi
rendezvényekre, céges összejövetelekre
kiválóan alkalmas, tágas helyiség.
A közel 80 négyzetméteres, saját vizesblokkal
rendelkező terem az utcáról közvetlenül
megközelíthető, az első emeleten található.
Moziszerűen berendezve 70 főre,
étkezéshez ültetve 50 főre kényelmes a terem.
Külön 7 x 3 méteres terasz tartozik hozzá
(dohányzási lehetőséggel).
Felszereltség: flipchart tábla, projektor,
vetítővászon, szélessávú internet csatlakozási
lehetőség.

„LOVAGTEREM”
Kisebb létszám esetén, 20 főig ajánljuk.
A földszinten található, 25 négyzetméteres terem
az utcáról közvetlenül megközelíthető.
Mosdó 5 méteren belül van.

Menü ajánlatunk

Felszereltség: flipchart tábla, szélessávú
internet csatlakozási lehetőség, TV.

„APRÓDSZOBA”
12 főig kényelmes, kisebb terem.
A földszinti kávézóból nyíló, 18 négyzetméteres
helyiség elsősorban kisebb családi étkezések,
szűk körű üzleti találkozók, megbeszélések
lebonyolítására alkalmas.
Mellékhelyiség 10 méteren belül található.
Kerekesszékkel járható.

2018.
tavasz - nyár

Szent György Fogadó

Felszereltség: flipchart tábla, szélessávú
internet csatlakozási lehetőség, TV.

Három fogás: 4000 Ft
Érvényes: 2018.05.01-től

Kettő fogás: 3500 Ft

