Ajánlat ÉTKEZÉSEK

Étkezésben minden lehetséges „HAND MADE”  saját csapatmunka készítésben is
illetve a Robinson Szigeteken helyszínen elkészítve igény szerint szabad tűzön vagy
faszenes grillen, kizárólag minden helyi termékekből - bőséges „hazai –falusi koszt ”

Étkezések: (minimum 10 fő-től max. létszám igény szerint)
Reggeli
A, Bőséges parasztos reggel hidegtál: házi kolbász, hurka, szalonna,felvágottak, házi
lila hagyma, vegyes sajttál , házi lekvár, kistermelői paradicsom-paprika, újhagyma,
és a helyi pékségből kenyér- pékáru
Kávé, tea, jeges mentás bodza szörp
1800 ft/ fő amely kompletten mindent tartalmaz
Ebéd
A, Palóc (sűrű) gulyás bográcsban.
Házi lekvárral töltött 3 db/ fő extra palacsinták
Jeges mentás bodzaszörp 2200 ft / fő
B, Grillmenü komplett catering szervizzel
Provance fűszeres és fokhagymás csirkemell & mustáros tarja – grillen helyben
készítve illetve fűszeres csirkeszárnyak + vegyes zöldsaláta hozzá illő öntet
variációkkal.Grill kolbászok + mustár + ketchup
Alkohol mentes jeges Mojito
Desszert: Házi túrós- meggyes illetve diós-almás rétes
2800 ft./fő

Vacsora
A, Szabadtűzön bográcsban főtt disznó pörkölt, galuskával vagy tésztával hozzá
uborka salátával.
Mari néni féle: Házi túrós- meggyes illetve diós-almás rétes
Alkohol mentes jeges Mojito
2500 ft/fő
B, ROBINSON autentikus 15 féle borkóstólóval egybekötött grill sült
húsokkal és salátával készült vacsora (min.20 fő-től)
-15 féle borkóstolás a Hollőkő Juhász családi pincészetből Juhász Frédi BorbíróBorlovag ajánlásában.
-Minőségi bor bemutatása röviden majd kóstolás végén jég és desszert bor zárással
-Svédasztalos Grill vacsora kóstolás alatt készül rostélyon sütve a helyi gazdaságból
hozott húsokból (csirke,malac tarja,sült kolbászok)
fatányéros kistermelői konyhakert salátával
-Desszert házi kézműves rétes remekek
5800 ft br./ fő amely kompletten mindent tartalmaz 
Egyeztetés szerint a hangulat fokozásához Tangóharmonikást vagy Cigány
zenét is lehet kérni !
Éjjel igény szerint ROBINSON tábortűz házigazda ajándéka  !

Amennyiben a csapat bírja megrendelő kívánsága szerint a fedett teraszon
hajnalig tartó
Fáklyás Retró Disco ,Tangó harmonikás,Cigány zenekar,Billentyűs-gitáros zenekar
(igény szerint a D.J. lehet saját csapatból is hozott zenei anyaggal)
Természetesen ellátást illetően egyedi igények is lehetségesek, van mód a városban
lévő helyi éttermekből is menüt rendelni illetve több pizzéria is kiszállítja a termékeit
a Robinson Szigetek kért helyszínre !
Az ellátás és a programok is megrendelő kívánsága szerint változtatható.
Korlátozás nélkül hozható saját ellátásra étel-ital igény szerint és külsős vendéglátást
is örömmel fogadunk !
Hűtésre italhűtőket és pince vermet biztosítunk.
Az áram ellátás szélkerékről és hibryd aggregátorról történik.
150 fő feletti rendezvénynél kérjük időben jelezni a megnövekedett energia igény
biztosítása kapcsán.
Amennyiben bármilyen kérdés egyéb igény felmerül állunk rendelkezésükre.
Üdvözlettel,
Robinson Szigetek kis csapata 
www.robinsonszigetek.hu

