
Már most foglald le az asztalodat 
a Szerencsejáték Zrt. – 
100. Magyar Derby és Divat Fesztiválra!

Vár a Panoráma Étterem a lóversenysport legnagyobb ünnepén is, 
a Szerencsejáték Zrt. – 100. Magyar Derby és Divat Fesztiválon július 2-én szombaton 
a 108. Magyar Ügetőderby napján és július 3-án a 100. Magyar Derbyn.

Szombatra a foglalási díj, ami az éttermi belépő összege is egyben: 3.000Ft/fő. 

A kedves Vendégeinket welcome étellel és itallal, valamint szűkített étlap 
választékkal és asztalszervízzel várjuk. Asztalokat az előfoglalás sorrendjében 
biztosítjuk Vendégeink számára. A gyermekeknek a foglalás díjtalan  

Vasárnap a 100. Magyar Derby napján svédasztalos vendéglátással 
és korlátlan étel fogyasztással várjuk a vendégeinket. 

A sós aprósütemények után az ételeket 15:00-tól lehet fogyasztani. 
Az előfoglalási díj, ami a belépő összege is 20.000 Ft / fő. Lehetőség van 
sétálójegy 15.000Ft /fő és gyerek jegy (14 év alatt) vásárlásra is 12.000Ft/fő áron. 
Az asztalokat az előfoglalás sorrendjében biztosítjuk a vendégeink számára. 
Minden kategóriában az előfoglalás a belépő karszalagot, a welcome sós falatokat, 
a korlátlan svédasztalos fogyasztást (15:00-18:00 között) és kényelmes 
helyet tar talmazza a Panoráma Étteremben. 
A kategóriák díjai az italcsomagot nem tartalmazzák.

További részletekkel és foglalással kapcsolatos kérdésekben 
Balla József étteremvezető készséggel áll szíves rendelkezésükre.

etterem@kincsempark.hu

Július 2. (szombat)

• Welcome ital 

Választható: 1 pohár pezsgő, bor, sör, üdítő vagy ásványvíz

• Welcome falatka 

 Libamáj terrine baguette szeletkén, 
balzsamecetes bébihagymával

• Előételek, levesek

 Gulyásleves
 Marha húsleves
 Erdei gyümölcskrémleves zabkeksszel
 Érlelt mangalica comb sonka sárgadinnyével, madársalátával
 Bivaly mozzarella paradicsom kocsonyával, rukkolával

• Főételek

 Tokaji szürkemarha pecsenye burgonya gombóccal
 Kijevi rántott csirke parázsburgonyával
 Sertésszűz colbert módra burgonyapürével, bébi zöldségekkel
 Rántott sajt jázmin rizzsel, tar tármártással

• Desszertek

 Grízestészta pohárkrém sárgabarack lekvárral
 Rákóczi tor ta
 Somlói galuska

Július 3. (vasárnap)

• Előételek

 Hollandi mousse spárga
 Tatár beefsteak
 Gödöllői csirke
 Gyümölcskrémleves shot (mangó)

• Saláták

 Paraszt saláta
 Csirkés tészta saláta
 Csicseriborsó saláta

• Főételek

 Vadas pofa szalvétagombóccal
 Paprikáscsirke túrós csuszával
 Fogasfilé kárpáti raguval, rizzsel
 Tordai malacpecsenye parázs burgonyával
 Gomba pörkölt nokedlivel

• Desszertek

 Rákóczi túrós
 Somlói galuska
 Dobos tor ta
 100. Magyar Derby szelet 


