PESZACH ÜNNEPI VACSORA ÉS EBÉD
EBÉD: 8000 Ft/fő
VACSORA: 8000 Ft/fő

SZOMBAT EBÉD (2019.04.20):









kidush bor
ponty kocsonya, gefilte fish / vagy / csak gefilte fish
tormás cékla
hagymás tojáskrém salátával
paprikás burgonya marhahússal
saláta
sütemény / vagy / kompót
víz

VASÁRNAP EBÉD (2019.04.21):









kidush bor
ponty kocsonya, gefilte fish / vagy / csak gefilte fish
tormás cékla
zöldségleves
marhapörkölt, petrezselymes burgonya
saláta
sütemény / vagy / kompót
víz

CSÜTÖRTÖK VACSORA (2019.04.25):
„A”










kidush bor
ponty kocsonya gefilte fish / vagy /
csak gefilte fish
tormás cékla
húsleves, burgonyalisztből készült
tarhonyával
paprikás csirkecomb és püré
burgonya kugli
saláta
sütemény / vagy / kompót
víz

CSÜTÖRTÖK VACSORA (2019.04.25):
„B”
 kidush bor
 ponty kocsonya gefilte fish / vagy /
csak gefilte fish
 tormás cékla
 húsleves, burgonyalisztből készült
tarhonyával
 párolt marha és püré
 burgonya kugli
 saláta
 sütemény / vagy / kompót
 víz

PESZACH ÜNNEPI VACSORA ÉS EBÉD
EBÉD: 8000 Ft/fő
VACSORA: 8000 Ft/fő

PÉNTEK EBÉD (2019.04.26):









kidush bor
ponty kocsonya, gefilte fish / vagy / csak gefilte fish
tormás cékla
hagymás tojáskrém salátával
paprikás burgonya marhahússal
saláta
sütemény / vagy / kompót
víz

PÉNTEK (2019.04.26) VACSORA:

PÉNTEK (2019.04.26) VACSORA:

„A”

„B”











kidush bor
ponty kocsonya, gefilte fish / vagy /
csak gefilte fish
tormás cékla
húsleves, burgonyalisztből készült
tarhonyával
csirke pörkölt és petrezselymes
burgonya
burgonya kugli
saláta
sütemény / vagy / kompót
víz











kidush bor
ponty kocsonya, gefilte fish / vagy /
csak gefilte fish
tormás cékla
húsleves, burgonyalisztből készült
tarhonyával
lecsós marha és petrezselymes
burgonya
burgonya kugli
saláta
sütemény / vagy / kompót
víz

SZOMBAT (2019.04.27) EBÉD:









kidush bor
ponty kocsonya gefilte fish / vagy / csak gefilte fish
tormás cékla
zöldségleves
marhapörkölt, petrezselymes burgonya
saláta
sütemény / vagy / kompót
víz

סעודות לחג הפסח
ארוחת ערב 8000 :פורינט לאדם
ארוחת צהריים 8000 :פורינט לאדם

שבת ( )20.04.2019יום שישי ארוחת צהריים:









יין לקידוש
קרפיון בג'לטין עם גפילטע פיש  /או  /גפילטע פיש
סלט סלק עם חזרת
סלט ביצים עם בצל
בקר מאודה ,עם תפוח אדמה עם פפריקה
סלט
עוגה  /או  /לפתן
מים

יום ראשון ( )21.04.2019ארוחת צהריים:



















יין לקידוש
קרפיון בג'לטין עם גפילטע פיש  /או  /גפילטע פיש
סלט סלק עם חזרת
מרק ירקות
תבשיל בקר ,תפוח אדמה עם פטרוזיליה
סלט
עוגה  /או  /לפתן
מים

יום חמישי ( )25.04.2019ארוחת ערב:

יום חמישי ( )25.04.2019ארוחת ערב:

א'

ב'

יין לקידוש
קרפיון בג'לטין עם גפילטע פיש  /או  /גפילטע פיש
סלט סלק עם חזרת
מרק בשר עם פתיתים מקמח של תפוח אדמה
פפריקאש משוקיים של עוף ופירה
קוגל מתפוח אדמה
סלט
עוגה או לפתן
מים











יין לקידוש
קרפיון בג'לטין עם גפילטע פיש  /או  /גפילטע פיש
סלט סלק עם חזרת
מרק בשר עם פתיתים מקמח של תפוח אדמה
בקר מאודה ופירה
קוגל מתפוח אדמה
סלט
עוגה או לפתן
מים

סעודות לחג הפסח
ארוחת ערב 8000 :פורינט לאדם
ארוחת צהריים 8000 :פורינט לאדם

יום שישי ( )26.04.2019ארוחת צהריים:



















יין לקידוש
קרפיון בג'לטין עם גפילטע פיש  /או  /גפילטע פיש
סלט סלק עם חזרת
סלט ביצים עם בצל
בקר מאודה ,עם תפוח אדמה עם פפריקה
סלט
עוגה  /או  /לפתן
מים

יום שישי ( )26.04.2019ארוחת ערב:

יום שישי ( )26.04.2019ארוחת ערב:

א'

ב'

יין לקידוש
קרפיון בג'לטין עם גפילטע פיש  /או  /גפילטע פיש
סלט סלק עם חזרת
מרק בשר עם פתיתים מקמח של תפוח אדמה
עוף פפריקאש ,תפוח אדמה עם פטרוזיליה
קוגל מתפוח אדמה
סלט
עוגה  /או  /לפתן
מים











יין לקידוש
קרפיון בג'לטין עם גפילטע פיש  /או  /גפילטע פיש
סלט סלק עם חזרת
מרק בשר עם פתיתים מקמח של תפוח אדמה
בקר מאודה עם לאצ’ו הונגרי ,תפוח אדמה עם
פטרוזיליה
קוגל מתפוח אדמה
סלט
עוגה  /או  /לפתן
מים

שבת ( )27.04.2019ארוחת צהריים









יין לקידוש
קרפיון בג'לטין עם גפילטע פיש  /או  /גפילטע פיש
סלט סלק עם חזרת
מרק ירקות
תבשיל בקר ,תפוח אדמה עם פטרוזיליה
סלט
עוגה  /או  /לפתן
מים

Passover dinner and lunch
Lunch: 8000 HUF/person
Dinner: 8000 HUF/person

Shabbat (20.04.2019) lunch:









Wine for kiddush
Carp in aspic with gefilte fish / or / gefilte fish
Beetroot salad with horseradish
Salad eggs with onion
Beef, paprika-seasoned potato
Salad
Cake / or / compote
Water

Sunday (21.04.2019) lunch:














Wine for kiddush
Carp in aspic with gefilte fish / or / gefilte fish
Beetroot salad with horseradish
Vegetable soup
Beef stew, parsley potatoes
Salad
Cake / or / compote
Water

Thursday dinner (25.04.2019):

Thursday dinner (25.04.2019):

„A”

„B”

Wine for kiddush
Carp in aspic with gefilte fish / or / gefilte
fish
Beetroot salad with horseradish
Meat soup, egg barley made from






potato flour






Chicken leg paprikasch and potato puree
Potato kugel
Salad
Cake / or / compote
Water

Wine for kiddush
Carp in aspic with gefilte fish / or / gefilte
fish
Beetroot salad with horseradish
Meat soup, egg barley made from

potato flour






Steamed beef and potato puree
Potato kugel
Salad
Cake / or / compote
Water

Passover dinner and lunch
Lunch: 8000 HUF/person
Dinner: 8000 HUF/person

Friday (26.04.2019) lunch:














Wine for kiddush
Carp in aspic with gefilte fish / or / gefilte fish
Beetroot salad with horseradish
Salad eggs with onion
Beef, paprika-seasoned potato
Salad
Cake / or / compote
Water

Friday (26.04.2019) dinner:

Friday (26.04.2019) dinner:

„A”

„B”

Wine for kiddush
Carp in aspic with gefilte fish / or / gefilte
fish
Beetroot salad with horseradish
Meat soup, egg barley made from






potato flour






Wine for kiddush
Carp in aspic with gefilte fish / or / gefilte
fish
Beetroot salad with horseradish
Meat soup, egg barley made from

potato flour

Chicken stew and parsley potatoes
Potato kugel
Salad
Cake / or / compote
Water







Beef with hungarian ratatouille and
parsley potatoes
Potato kugel
Salad
Cake / or / compote
Water

Shabbat (27.04.2019) lunch:









Wine for kiddush
Carp in aspic with gefilte fish / or / gefilte fish
Beetroot salad with horseradish
Vegetable soup
Beef stew, parsley potatoes
Salad
Cake / or / compote
Water

