
Party Tálak 
Ezen Party tálainkat 10 fős rendelés esetén van módunk elkésziteni ezen az 
árakon.Kissebb számú party esetében ajánljuk normál menünkről a két/négy/hat 
fős sültes tálainkat.  

Party tál 1   $33/fő +tax 

-Cordon Bleu – rántoI sertés szelet füstölt sajIal-sonkával töltve 

-Vasalt csirke felsőcomb 

-Natur sertés szelet* (vagy csirke +$2) raguval (Budapest, Bakonyi, Betyár)  

-RántoI gomba 

-GrillezeI vegyes zöldség 

-Házi sült krumpli 

-Rizs 

-Kovászos uborka 

-Káposzta saláta 

Party tál 2   $31/fő +tax 

-Hawaii csirke szelet ( ananász,sonka,mozzarella sajt) 

-RántoI csirke felsőcomb (csontozoI) 

-RántoI gomba 

- Natur sertés szelet* (vagy csirke +$2) raguval (Budapest, Bakonyi, Betyár)  

-Rizi-bizi 

-Házi sült krumpli 

-Káposzta saláta, Kovászos uborka 



Party tál 3    $20/fő +tax 

-RántoI sertés szelet* 

-Gombával töltöI csirke felsőcomb 

-RántoI gomba vagy karfiol 

-Köret: Rizs, sültkrumpli 

Party tál 4   $19/fő +tax 

-RántoI sertés szelet* 

- Hawaii csirke szelet ( ananász,sonka,mozzarella sajt) 

- Köret: Rizs, sültkrumpli 

Party tál 5   $35/fő +tax 

-Mátrai borzaska 

- Cordon Bleu* – rántoI sertés szelet füstölt sajIal-sonkával töltve 

- Natur sertés szelet* (vagy csirke +$2) raguval (Budapest, Bakonyi, Betyár) 

- RántoI gomba vagy karfiol 

- Párolt rizs, házi sült krumpli vagy French fries 

- Káposzta saláta, Kovászos uborka 



(* meat slice is 100gramm) 

Party tál 6   $34fő +tax 

-RántoI csirke combok also-felső 1-1 

-Baconbe csavart csirkemájak 

-Fasirt golyók (3) 

-RántoI sertés szelet* 

- Káposzta saláta, Kovászos uborka 

- Rizi-bizi, petrezselymes krumpli 

Hideg tálak: 
-Kaszinó tojás 12 darab      $15 

-Sonkatekercs 12 darab      $32 

-Fasirt golyók 12 darab      $20 

-KőrözöI (kb 500ml)       $15 

-Vegyes zöldségek kőrözöIel  

(répa,zeller szár, uborka,paprika, paradicsom)                                     $56/6 person 

-Vegyes sajIál szőlővel, kréker     $8person 

-Francia saláta ( 8 főre)      $48 

A tálakhoz adható ételek: 

-Ragu leves (300ml)       $6/p +tax 

-Húsleves             $5/p +tax 

-Marha pörkölt (160g) nokedlivel     $15/p +tax 

-Székely káposzta     $13/p +tax 

-Sertés pörkölt kapros-tejfölös galuskával  $13/p +tax 



Ingyenesen kiszállitjuk Torontó területén belül $500+ tax.értékű rendelés esetén. 

 $500 +tax alag rendelés esetén kiszállitási dijjat számolunk fel. 

A rendelés visszamondása esetén a kifizeteI teljes összeget visszatéritjük, ha 48 
órával korábban értesitve vagyunk. 

Ha a visszamondás a rendezvény előg 48 órában történik a teljes összeg 20%-át 
megtartjuk felmerült költségeink fedezésére. 

Ha a visszamondás a rendezvény előg 24 órában történik a teljes összeg 50%-át 
megtartjuk felmerült költségeink fedezésére. 

Rendelést kizárólag személyesen veszünk fel és fizetés után tekintünk véglegesnek. 

 Black Tulip Restaurant & Bar


