Családi Nap
A GUNDEL KERTBEN ÉS AZ ÁLLATKERTBEN
Felejthetetlen élmény a város legszebb
kerthelyiségében és a Fővárosi Állat és
Növénykert csodálatos környezetében a
Városliget százéves platánfái alatt.
Szeretné megajándékozni partnereit vagy
kollégáit
egy
kellemes
családi
eseménnyel, egy maradandó élménnyel –
egy csodálatos nappal?
A Gundel Étterem kertje tökéletes helyszín
akár nagyobb családi összejövetelre és a
vendégek fogadására, egy nagyszerű uzsonna vagy ebéd elfogyasztására. A karnyújtásnyira
lévő Budapesti Állatkert felejthetetlen élményekkel, programokkal várja a fiatal és idősebb
korosztály képviselőit egyaránt. E kettő kombinációja a recept egy felejthetetlen élményhez,
minden résztvevő számára.
Örömmel lennénk partnere egy kivételes esemény megszervezésében, amely összehozza a
meghívottakat családjukkal együtt. A lebonyolítást nyugodtan bízza ránk. Több évtizedes
tapasztalatunkkal kifogástalan időtöltést garantálunk minden vendégének, kortól függetlenül.
Az Állatkert nyitvatartási idejében belépőjegy megváltása ellenében lehet belépni az Állatkert területére,
amelyet kedvezményes áron biztosítunk.
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III. GUNDEL ZOO AJÁNLAT
– reggeli + ebéd + uzsonna Reggeli ajánlatunk
Friss gyümölcsök választéka
Szendvicsek (3 db/fő)
Érett camembert sajtos dióval, füstölt lazacos fűszeres tormahabbal, libamájpástétomos,
bélszíntatáros kapri-gyümölccsel, szárított sonkás, füstölt pisztrángos rukkolával,
fűszeres erdeigomba-tatáros, pácolt kacsamelles fügelekvárral, marinált zöldséges sült fokhagymás olajjal
Magyar sajtok aszalt gyümölcsökkel
Reggeli italok, ásványvíz és rostos gyümölcslevek, smoothie választék (1 órás korlátlan fogyasztással)

Grill ebédmenü
Ropogós étvágygerjesztő
Grillezett bruschetta paradicsom tatárral, fűszeres vajjal, tapenade-dal
Fetasajt bacon szalonnába tekerve
Hűsítő levesek
Tokajival illatosított sárgadinnyeleves
Andalúz gazpacho
Frissen sütjük
Balatoni fogas filé tejszínes gombával
Fokhagymás fehérborban grillezett scampi
Chilis-gyömbéres grillezett csirkemell
Grillezett füstölt gomolya sajt
Szezámmagos, csípősen pirított kacsa
Mentás borjúérmék citrusos grillzöldséggel
Rozmaringos bárányborda, balzsamecetes mentával
Whiskyben pácolt rib eye steak
Köretek-saláták
Fóliás burgonya pirított szalonnával, snidlinges tejföllel
Citrusos levelek mentás öntettel; Amerikai cole slaw saláta; Kukoricás vörösbab-saláta
Grillezett zöldségek: gomba, hagyma, cukkíni, padlizsán, paprika
Grillezett paradicsom mogyoróhagymás rizzsel töltve
Desszertek
Házi fagylaltok frissen, tölcsérben
Sült banán csokoládé szósszal
Konyakos mazsolával töltött sült körte vaníliafagylalttal
Flambírozott eper túróhabbal, tésztakagylón
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Uzsonna ajánlatunk
1 csésze Feketekávé vagy tea, 1 pohár üdítőital vagy ásványvíz
Gundel palacsinta bár
Frissen sütött palacsinták - crépe suzette, Gundel palacsinta, flambírozott epres palacsinta
Szezonális friss gyümölcsök választéka; Zöldség Cruidité
A csomag ára 2 órás korlátlan alkoholos ital választékot tartalmaz.
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