
Jardinette Kertvendéglő
Karácsonyi Ajánlatai



Céges karácsonyi élmény otthonában
A kényelem előnyt élvez, ha kompromisszumok nélkül akarunk gasztronómiai élményben 

részesülni!

Éttermünk kitartó személyzetének közreműködésével a kedves vendégeink otthonába szállítjuk a 
karácsonyi ízeket, amiről tudjuk ugyan, hogy más élmény a megszokotthoz képest, de a közös étkezés az 

összetartozás érzését adja egy kis Jardinette fűszerezéssel!

Karácsony az irodában
Amennyiben szeretnék méltóképpen megünnepelni az évet, ez a szolgáltatásunk Önöknek szól!

Elrepítjük irodájukba a legfinomabb ételeket, sőt, igény esetén a megfelelő ital kínálatról, és ünnepi 
dekorációkról is gondoskodunk. Rendelje meg kollégáinak, munkatársainak a Jardinette életérzést! 



TÁNYÉRSZERVIZES 
MENÜSOROK



1.Menüsor

Forró szilvaleves 
mézespuszedli rögökkel

Konfitált ropogós 
kacsacomb zöldséges 

lencseraguval, baconos 
kelbimbóval

 
Gyömbéres répatorta 

Grand Marnieres narancs 
kompóttal

A menüsor ára: 
6.490,- Ft + Áfa / fő

2. Menüsor

Füstölt pisztráng tatár
 grape fruit, gránátalma, 

rukkola

Bőrén sült fogas citrom 
vajmártással, zöldséges 

quiche lorraine
 

Narancsos 
csokoládétorta

A menüsor ára:
7.690,- Ft + Áfa / fő

3. Vegetáriánus menüsor

Sütőtök krémleves 
pirított tökmaggal és 

tökmagolaj cseppekkel

Ricottás parajos 
canelloni, fűszeres 
paradicsommal

Rumosszilvás tökpite 
karamellizált dióval

A menüsor ára:
6.190,- Ft + Áfa / fő



4. Menüsor

Pikáns vadraguleves 
illatos gombákkal

Baconba tekert szűzérmék 
serpenyős sült zöldségekkel, 

kelpürével, bükkfa füstös 
jus-vel

 
Gesztenyés sós karamell 

mousse 

A menüsor ára: 
7.190,- Ft + Áfa / fő

5. Menüsor

Sáfrányos fácán erőleves 
fürjtojással

Rosé kacsamell sonka 
chipsszel , édesburgonya 

pürével és
 meggyes jus-vel

 
Flódni fahéjas sült 

almakrémmel

A menüsor ára:
8.390,- Ft + Áfa / fő



BÜFÉASZTAL MENÜSOROK



1. Menüsor 

Hálóban sült erdei gombás szűzpecsenye 

Waldorf saláta angol zellerrel

Sütőtök krémleves pirított tökmaggal

Bacon-be sült jércemell, aszalt gyümölcsös sáfrányos rizzsel

Fokhagymával tűzdelt egészben sült tarja fűszeres 
burgonyával

Harcsapaprikás bakonyi gombás csuszatésztával

Francia csokoládétorta

A menüsor ára: 7.490,- Ft + Áfa / fő



2. Menüsor

Forralt borban konfitált bébi pulykamell málnaecetes
lilahagyma lekvárral

Gesztenyés, sütőtökös hajdina saláta
 

Zöldség frittata joghurtos öntettel

Tárkonyos pulykaraguleves 

Supréme csirkemell fehérboros almával, rukkola pestos 
rizzsel

 
Kemencében sült ropogós sertés császár, borókás 

káposztával, vele sült burgonyával

Chilis fogasfilé citrusos zöldségekkel

Gluténmentes csokoládétorta
A menüsor ára:  8.890,- Ft + Áfa / fő



3. Menüsor

Rusztikus préselt csülök bajor burgonyasalátával 

Kacsamáj pástétom aszalt gyümölcsökkel mozaikozva, 

szőlő kocsonyával kerti saláta ágyon 

Gyöngyöző kacsa leves fürjtojással 

Parajos feta krémmel töltött csirkemell  napon szárított 
paradicsomos basmati rizzsel 

Mézes ötfűszeres szűzragu mandulás krokettel

Édesköménnyel sült  lazac, színes fűszeres  zöldségekkel

Eszterházy pohárkrém 
A menüsor ára:9.490,- Ft + Áfa / fő



A HÁZ AJÁNDÉKA
A választott ajánlattól függetlenül meglepjük vendégeinket

a Jardinette , illatos forraltbor csomagjával , amiben 

2 dl Vylyan Cabenet Sauvignon 2017 és
 hozzá tartozó egyedileg összeállított forralt bor fűszerkeveréket adunk.



KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Szállítási feltételek:

Bármely budapesti címre kiszálltjuk a megrendelt menüt, ennek költsége 

990 Ft+ Áfa / szállítási cím

Pénzügyi információk
Az ételek Áfakulcsa 5%, a szállításé 27 %.


