
Életünkben vannak ünnepi alkalmak, évfordulók, családi és céges  

összejövetelek melyek fontosak számunkra, a lelkünket melengetik.  

Ezekre a szeretetteljes eseményekre a koronát, szinte mindig az étel, a  

vendégváró asztal teszi fel.  

Hónapok, akár évek múlva is visszaemlékszünk egy gyönyörű vacsorára, 

ízekre, mosolyokra, elégedett, boldog arcokra.  

Profi módon elkészített hidegtálak nem csak finomak, időt, energiát 

spórolnak Neked, hanem ékszerként ragyoghatnak az asztalon, melyek 

mellett nem lehet csak úgy elmenni.  

Rendeld meg kedvenc hidegtálad a karácsonyi ünnepekre, családi 

összejövetelekre, ó év búcsúztatóra, szilveszteri bulira, vállalati  

összejövetelekre, születés vagy névnapra, bármilyen jeles alkalomra!  

Kérlek, tekintsd meg ajánlatunkat  

Emeld az ünnepek fényét csodálatos hidegtálainkkal.  

HIDEGTÁLAKRA MEGRENDELÉST FELVESZÜNK 
MINIMUM 8 FŐ RÉSZÉRE 

 

HIDEGTÁLAK: 

 

CSÖMÖRI VEGYES TÁL 

 Sült csirkecombfilé  
 Fasírt golyók  
 Sonkatekercs  
 Casino tojás  
 Sajt tekercs kőrözöttel töltve  
 Francia saláta  
 Díszítés  

3400- Ft/fő  



 

KEDVENC TÁL 

 Casinó tojás  
 Sonkatekercs  
 Körözöttes paprika  
 Töltött paradicsom  
 Csabai töltött karaj  
 Baconos csirketekercs  
 Francia saláta  
 Díszítés  

3500- Ft/ft 

 

 

 



 

 

HAGYOMÁNYOS HIDEGTÁL 

 Csabai karaj  
 Ropogósra sült csirkemell darabok  
 Tormás sonkatekercs  
 Kaszinótojás  
 Sajttál (mini mozzarella, camembert, eidami, mákos sajtgolyók)  
 Francia saláta  
 Díszítés  

 3700- Ft/fő 

 

HIDEGTÁL NORMA  

 Mézes szójás csirkemell  
 Sült csülök  
 Baconba tekert csirkecomb  
 Fasírtgolyók  
 Csirkemáj pástétom  
 Francia saláta  
 Díszítés  

4000- Ft/fő  



 

 

ÜNNEPI HIDEGTÁL EXTRA 

 Gesztenyével töltött csirkemell rolád  
 Baconnal és mézen pirított magokkal tekert marha hátszín  
 Norival és tamagoval töltött haltekercs  
 Friss saláta tofuval  
 Majonézes burgonyasaláta szezámmaggal  
 Díszítés  

5000- Ft/fő  

 

 



VEGYES TÁL - MELEGEN: 

 Párizsias csirkemell  
 Cigánypecsenye  
 Rántott gomba - tartármártás 
 Sült burgonya  

4500- Ft/fő

CSIBE-CSODA TÁL - MELEGEN: 

 Sajttal-sonkával töltött csirkemell 
 Szezámmagos csirkecomb csíkok 
 Rántott csirkemáj  
 Petrezselymes burgonya 
 Édes-chillis mártás  

4500- Ft/fő  

MELEG TÁLAK: 

tartármártás  

 

sonkával töltött csirkemell  
Szezámmagos csirkecomb csíkok  

Petrezselymes burgonya  

 

 



LUCULLUS TÁL – MELEGEN : 

 Amerikai borda (BBQ ízesítéssel)
 Mandulás csirkemell ránt
 Sült hagyma karika  
 Rántott camembert  
 Rántott gomba  
 Kukoricás rizs  

5200- Ft /fő  

SZAFTOS TÁL - MELEGEN: 

 Sertéspörkölt galuskával 
 Székely káposzta tejföllel 
 Brassói aprópecsenye  
 Vegyes savanyúság  

4200- Ft /fő  

 

BBQ ízesítéssel) 
rántva 

Sertéspörkölt galuskával  
Székely káposzta tejföllel  

 

 



LAKODALMAS TÁL - MELEGEN: 

 Sajttal-sonkával töltött borda 
 Cigánypecsenye  
 Párizsi csirkemell csíkok  
 Rántott sajt 
 Vegyes köret 

5200- Ft /fő  

 

HIDEG SALÁTÁK 

 Orosz hússaláta  
 Franciasaláta  
 Majonézes burgonyasaláta  
 Majonézes tojássaláta  
 Majonézes tésztasaláta  
 Majonézes kukoricasaláta  
 Bécsi hagymás burgonyasaláta  
 Friss kevertsaláta 
 Svéd gombasaláta 

450- Ft / 10dkg 

 

JÓ ÉTVÁGYAT!  

Egyedi elképzelés szerinti tálakat is elkészítünk, előzetes árajánlat alapján.  

RENDELD MEG A HIDEGTÁLAD: 06-20-433-8464  

www.csomorilangos.hu  

www.berkenyeparty.hu 

 


