Katica Tanya, 7477 Patca, Faluvég Tel: +36 30 411 6002 Drótposta: info@katicatanya.hu, Honlap: www.katicatanya.hu

A Katica Tanya Élményközpont csoportos étkeztetési ajánlata
Az alábbi ajánlat a Katica Tanyán megszálló csoportok által vehető
vehető igénybe,
igénybe, akik legalább 3 étkezést rendelnek
rendelnek!
nek!

„A” menü
Hétfő
Hétfő
Reggeli

tejbedara
kakaószórással

Ebéd

csontleves
cérnametélttel,
zöldborsófőzelék,
vagdalt

Vacsora

bolognai spagetti

Kedd
tea, zsemle,
margarin, felvágott,
zöldség
paradicsomleves
betűtésztával,
csirkemell filé rántva,
rizibizi, csemege
uborka
paprikás krumpli
virslivel, csemege
uborka

Szerda
maci tejeskávé,
fonott kalács,
margarin, barack íz

Csütörtök
csokoládés
gabonapehely

Péntek
csirkemell sonka,
kenyér, vaj,
zöldség, tea

3 színű fonott
kalács, vaj, méz, tej

briós, vaj, lekvár, tea

gulyásleves,
mákos tészta

szilvás gombóc

frankfurti leves,
darás tészta lekvárral

babgulyás,
túrós tészta

hideg vegyes
gyümölcsleves,
sült csirkecomb,
kukoricás rizs,
savanyúság

felvágott, vaj,
uborka, kenyér, tea

bácskai rizses hús,
savanyúság

főtt virsli, mustár,
ketchup, kenyér,
tea

penne carbonara

Hidegcsomag rendelhető
rendelhető: 930
930 Ft/csomag

Fél adag

Egész adag

1 560
560 Ft

2 580
580 Ft

Reggeli

320 Ft

Ebéd
Vacsora

Napi 3 étkezés

Vasárnap

zöldségleves,
tejszínes
csirkefalatkák,
párolt rizs

Áraink*
Étkezés

Szombat

"A" menü

"B" menü

2 db zsemle

2 db zsemle

530 Ft

2 db rántott szelet

szalámi, zöldség,

710 Ft

1 180 Ft

1 db idény gyümölcs

1 db idény gyümölcs

530 Ft

870 Ft

1 db 2 dl-es gyümölcslé

1 db 2 dl-es gyümölcslé

*A fenti árak az Élményközpontban történő fogyasztás esetén értendőek. Kiszállítás: 200 Ft/adag

A fenti ajánlat 2017. augusztus 31-ig érvényes.

Áraink bruttó irányárak, az ÁFA-t tartalmazzák. Az árak nagyobb mértékű energia vagy alapanyagár változása esetén módosulhatnak.
Katica Tanya – Az élmények hazája
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A Katica Tanya Élményközpont csoportos étkeztetési ajánlata
Az alábbi ajánlat a Katica Tanyán megszálló csoportok által vehető
vehető igénybe,
igénybe, akik legalább 3 étkezést rendelnek
rendelnek!
nek!

„B” menü
Hétfő
Hétf

Kedd

Reggeli

főtt virsli, mustár,
ketchup, kenyér, tea

kuglóf, vaj, kakaó

Ebéd

daragaluska leves,
paradicsommártás,
húsgombóc, főtt
burgonya

magyaros
burgonyaleves,
sertéspörkölt, tészta,
savanyúság

mákos tészta, alma

főtt debreceni,
mustár, majonéz
vagy ketchup, kenyér

Vacsora

Szerda
zsemle, margarin,
méz, gyümölcsíz,
tea

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

tejbedara
kakaószórással

briós, tej

csokoládés
gabonapehely

tea, rántotta,
kenyér

zöldségleves,
csirkés rakott
tészta

hideg vegyes
gyümölcsleves,
rántott szelet,
hasábburgonya,
csemege uborka

babgulyás,
rizsfelfújt

szárnyas raguleves,
zöldborsó főzelék,
fasírt

csontleves,
natúr csirkemell,
párolt rizs,
savanyúság

csirkés rizottó

ízes derelye

sajtos-tejfölös
tészta

bolognai spagetti

krumplis tészta,
csemege uborka

Hidegcsomag rendelhető
rendelhető: 930
930 Ft/csomag

Áraink*
Étkezés

Fél adag

Egész adag

1 560
560 Ft

2 580
580 Ft

Reggeli

320 Ft

Ebéd
Vacsora

Napi 3 étkezés

"A" menü

"B" menü

2 db zsemle

2 db zsemle

530 Ft

2 db rántott szelet

szalámi, zöldség,

710 Ft

1 180 Ft

1 db idény gyümölcs

1 db idény gyümölcs

530 Ft

870 Ft

1 db 2 dl-es gyümölcslé

1 db 2 dl-es gyümölcslé

*A fenti árak az Élményközpontban történő fogyasztás esetén értendőek. Kiszállítás: 200 Ft/adag

A fenti ajánlat 2017. augusztus 31-ig érvényes.

Áraink bruttó irányárak, az ÁFA-t tartalmazzák. Az árak nagyobb mértékű energia- vagy alapanyagár változása esetén módosulhatnak.
Katica Tanya – Az élmények hazája
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A Katica Tanya Élményközpont csoportos étkeztetési ajánlata
Az alábbi ajánlat a Katica Tanyán megszálló csoportok által vehető
vehető igénybe,
igénybe, akik legalább 3 étkezést rendelnek
rendelnek!
nek!

„C”
„C” menü
Hétfő
Hétf

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

Reggeli

tejbedara
kakaószórással

tea, zsemle,
margarin, tv paprika

tejeskávé, kakaós
kalács, margarin

tea, bundás kenyér

kakaó, zsemle, vaj,
lekvár

3 színű fonott
kalács, vaj, méz, tej

briós, vaj, lekvár, tea

Ebéd

gombaleves,
sajtos-tejfölös tészta

hideg vegyes
gyümölcsleves,
csőben sült brokkoli

paradicsomleves,
zöldséges rizottó

karalábéleves,
gombapaprikás,
tészta

zöldborsóleves,
tejfölös gánica

brokkoli krémleves,
rántott sajt, rizs,
tartár

bableves, krumplis
pogácsa, alma

Vacsora

bundás kenyér, tea

túrós derelye

máglyarakás

lekváros fánk, tea

spenót, főtt tojás

darás tészta, lekvár

ízes derelye

Hidegcsomag rendelhető:
rendelhet 930
930 Ft/csomag

Áraink*
Étkezés

Fél adag

Egész adag

1 560
560 Ft

2 580
580 Ft

Reggeli

320 Ft

Ebéd
Vacsora

Napi 3 étkezés

"C1"
C1" menü

"C2"
C2" menü

2 db zsemle

2 db zsemle

530 Ft

2 db zöldség fasírt

vaj, sajt, zöldség

710 Ft

1 180 Ft

1 db idény gyümölcs

1 db idény gyümölcs

530 Ft

870 Ft

1 db 2 dl-es gyümölcslé

1 db 2 dl-es gyümölcslé

*A fenti árak az Élményközpontban történő fogyasztás esetén értendőek. Kiszállítás: 200 Ft/adag

A fenti ajánlat 2017. augusztus 31-ig érvényes.

Áraink bruttó irányárak, az ÁFA-t tartalmazzák. Az árak nagyobb mértékű energia- vagy alapanyagár változása esetén módosulhatnak.
Katica Tanya – Az élmények hazája

