
CATERING
www.deli-very.hu/catering



Mini császérzsemlés válogatások (16 darabos dobozok)
4-5 főre elegendő mennyiség 5600 Ft

Húsos szendvicsek

Marhahúsos
Zöldságalaplében főtt marha hátszín, petrezselymes 

burgonyasaláta ágyon, házilag készített sült céklás tormával

Karajos
Sült sertéskaraj szeletek mustárral, répás-újhagymás 

káposztasalátával, klasszikus vinaigrette öntettel

Csirkemelles
Sült csirkemell szeletek salátalevéllel, magyar fürtös 
paradicsommal, kakukkfüves öntettel és baconnel

Nizzai
Tonhal darabok salátalevélen, magyar fürtös paradicsommal, 
olívabogyóval, keménytojással, klasszikus vinaigrette öntettel

Csirkesalátás
Csontjáról lefejtett ropogósra sült csirkecomb, friss almával, főtt 
burgonyával, csemegeuborkával, pikáns majonézes mártással

 
Vegetáriánus Szendvicsek

Sajtos hagymalekváros
Házi készítésű hagymalekvár francia camaberttel

Grillezett zöldséges
Tandori fűszeres túrókrém, grillezett cukkinivel, füstös hámozott 

kaliforniai paprikával, pikáns paradicsomos zöldfűszeres mártással

Pesztós
Házi készítésű pesztó friss bazsalikomból, fenyőmagból, 
parmezánból és extra szűz olívaolajból, magyar fürtös 

paradicsommal és gomolyasajttal 

Káposztás-tökmagos
Csíkokra szelt fehérkáposzta répával és tojással keverve, 

serpenyőben ropogósra sütve, zöldsalátával és mustáros öntettel

A fent szereplő termékek és árak tájékoztató jellegűek.



Salátatálak  |  4-5 főre elegendő mennyiség 4500 Ft

Ázsiai marhahátszín saláta
Főtt marha hátszín vegyes salátaágyon, sült répával, 

jégcsapretekkel, házi párolt céklával, uborkával,  
hagymakarikákkal és szezámos keleti öntettel

Vegyes sült zöldségsaláta
Grillezett cukkini és répa, hámozott füstös kaliforniai paprika,  

főtt tojás, zöldsaláta, pirított tökmaggal és csipős  
zöldfűszeres paradicsom öntettel

Nyári csirkesaláta
Grillezett csirkemell, főtt újborgonya, zöldborsó, koktél retek,  

bacon darabokkal és mentás joghurtos öntettel 

Mediterrán saláta polentával          
Grillezett zöldfűszeres polenta és aszalt paradicsom, gomolya 
sajttal, pirított gombával, zöldsaláta ágyon, friss házi pesztóval

 
Heti levesek

Melegíthető edényekben, adagonként csomagolva
580 Ft/adag (Minimum rendelés 4 adag leves típusonként) 

 
Házi készítésű poharas desszertek 350Ft/adag 

 

Ebéd csomagok: a fentiek kombinációi egyéni igényekhez 
alkalmazkodva 1500 Ft-tól

 

Zöldség mártogatósok  |  3-4 fő részére 1190 Ft-tól

A fent szereplő termékek és árak tájékoztató jellegűek.



Catering szolgáltatásunk  
Budapest teljes területén elérhető

Minimális rendelési összeg 15 000 Ft
A kiszállítás ingyenes

Igény szerint bármilyen szendvics, saláta kombináció,  
vagy kóstolófalat elkészítését vállaljuk

Rendezvényekre ajánljuk

Meeting 
mini császárzsemlés szendvicsek és salátaválogatás

  
 

Esküvői vendégvárás 
mini császárzsemlés szendvicsek,mártogatós falatok,  

különleges desszertek
  

 
Ebédszünet 

levesek kombinációja és salátatálak
  

 
Állófogadás 

mártogatós válogatás, mini császárzsemlés szendvicsek,  
nagy baguette szendvicsek

catering@deli-very.hu
www.deli-very.hu

+36 30 993 7388


