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• KIZÁRÓLAGOS PROGRAMGAZDA: Vásárliget Kft. – Fakanál Étterem 

• HELYLEKÉRÉS: Nánássy-Németh Ildikó értékesítési igazgató, nemeth.ildiko@fakanalcatering.hu,  
+36 30 394 2887 

• HELYSZÍN: Fakanál Étterem, Nagyvásárcsarnok I. emelet, 1093 Budapest, Vámház krt. 1-3. 

• PROGRAM KATEGÓRIA ÉS LEHETÉSGES FOGLALHATÓ IDŐSÁV: ebéd program – 12.00 órai érkezéssel, 
legkésőbb 15.00 órai távozással. Az összes résztvevő számára egyféle menü választható. 

• PROGRAM IDŐTARTAMA: kb. 1 és ¼ óra 
• FOGALHATÓ LÉTSZÁM: 20 főtől, előzetes foglalás alapján 

o 20 fő alatt egyedi elbírálás szükséges, melyekre az alábbi menük nem használhatóak. Ebben az 
esetben a la carte kínálatunkból állítunk össze egyedi menüt. 

• JUTALÉK: Árainkból 10% jutalékot biztosítunk 
• GRÁTISZ: 1 fő idegenvezető, valamint minden 21. fő 

• ÁRAK ÉS AZOK MEGBONTÁSA: 
o Menü árából 1,00 €-t számolunk italra, ami fogyasztás szerint 5% vagy 27%-os ÁFA 

tartalommal bír 
o Ezen felüli összeg az ételfogyasztás, mely 5%-os ÁFA tartalommal bír 
o Áraink magunkba foglalják az ÁFA értékét, valamint a 15%-os szervízdíjat, melyet külön ÁFA 

kulcsonként tüntetünk fel a számlán. 

• SZÁMLÁZÁS: 
o Euróban megadott árainkat a teljesítés napján érvényes MNB középárfolyamon forintosítjuk, 

jutalékkal csökkentett összeggel, Forint számla kerül kiállításra. 

• LEMONDÉSI ÉS MÓDOSÍTÁSI FELTÉTELEK: 
o Partnereink által leadott írásos foglalást csak éttermünk visszaigazolását követően tudjuk 

garantálni. 
o Visszaigazolt létszám utáni esetleges növekedését csak éttermünk jóváhagyása mellett tudunk 

garantálni 
o létszám módosítási feltételek: 

▪ Készpénzes vagy 8 napos utólagos utalás esetén: teljesítés napját megelőző munkanap 
10.00 óráig lehetséges. Hétfő esetében, azt megelőző hét péntek 10.00 óráig 
lehetséges. Vasárnap zárva tartunk. A létszám maximum 10%-át tudjuk figyelembe 
venni. 

▪ 100%-ban előre fizetés esetén: létszám módosítása az előleg kifizetésének napjával 
megegyezik. 

o lemondási feltételek: kötbérmentes lemondás a teljesítés napját megelőző 5 munkanappal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 dl ház bora: száraz vörösbor vagy fehérbor 2,40 €/ital 

3 dl csapolt Borsodi sör 2,40 €/ital 
3 dl kimért rostos vagy szénsavas üdítő 2,40 €/ital 

0,5 l szénsavas vagy mentes ásványvíz 2,40 €/palack 

Lavazza kávé 2,50 €/adag 
Dilmah tea 2,50 €/adag 

2 cl kimért Rézangyal gyümölcs pálinka 3,30 €/2 cl 
1 dl Tokaji Szamorodni édes fehér desszertbor 6,50 €/1 dl 
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„Büféebéd nagyszerűsége éppen egyszerűségében rejlik, a rusztikus sparheltre tálalt ételeket  
a piacon kapható friss alapanyagokból készítjük, melyekből mindenki kedvére csemegézhet.” 

 
 
1. variáció – PIACI ÍZVÁLASZTÓ BÜFÉEBÉD 
 

Fakanál fogadó falatkák 
Asztalokon füles bögrékben körözött és házi tepertőkrém rozskenyérrel 
 

Piaci ízválasztó - Válogasson kedvére a Fakanál 8 fogásából, rusztikus sparheltünkről 
1. Hideg magyaros ízelítő - kolbász, szalámi, tarja, tepertő, sajtok – Trappista, Camembert, 
zöldségek 
2. Leves - Gulyásleves 
3. Vegetáriánus – Rántott cukkini tartárral 
4. Pörkölt - Csirkepörkölt galuskával 
5. Rakott fogás – Házi rakott burgonya tejföllel 
6. Töltött fogás - Töltött káposzta VAGY töltött paprika idény szerint 
7. Tészta fogás – Túrós csusza pörccel 
8. Desszert - Házi vegyes rétes (meggyes és almás)  
 

Ital ajánlatunk (1 ital/fő választható) 
1 pohár (3 dl) szénsavas üdítő (Coca-Cola; Coca-C. Light, Fanta, Sprite, Gyömbér) vagy 
1 pohár (3 dl) rostos üdítő (őszibarack, alma, narancs) vagy 
1 pohár (3 dl) csapolt Borsodi sör vagy 
1 pohár (1 dl) ház bora – vörösbor vagy fehérbor 
  
Ajánlati bruttó árunk: 26,50 €/fő 
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„Leveseket nem fejenként porciózzuk vendégeinknek, hanem autentikus fazekakban kerülnek fel  
az asztalokra. Csak úgy, mint otthon.” 

 
1. variáció – HIDEG EBÉD AJÁNLATUNK, KIADÓS ADAGGAL SZÁMOLVA 
 

Fakanál fogadó falatkák 
Asztalokon füles bögrékben házi körözött és tepertőkrém (sertés) rozskenyérrel 
 
Fakanál hidegtál a piac legjavából válogatva - KIADÓS ADAG - (nagyobb ovális porcelán tálakon 
szervírozva, nem fejenként adagolva)  
Húsok - Kolbász, sonka, téli szalámi, paprikás szalámi, tepertő  
Sajtok - Trappista, Camembert 
Zöldségek – paradicsom, paprika, uborka, saláta, lilahagyma 
Kenyér - rozs és fehérkenyér 
 

Ital ajánlatunk (1 ital/fő választható) 
1 pohár (3 dl) Cornelius szénsavas üdítő vagy 
1 pohár (3 dl) rostos üdítő (őszibarack, alma, narancs) vagy 
1 pohár (3 dl) csapolt Borsodi sör vagy 
1 pohár (1 dl) ház bora – vörösbor vagy fehérbor 
 

Ajánlati bruttó árunk: 16,00 €/fő 
 

 
2. variáció – MELEG, 3 FOGÁSOS EBÉD AJÁNLATUNK 
 

Fakanál fogadó falatkák 
Asztalokon füles bögrékben házi körözött és tepertőkrém (sertés) rozskenyérrel 
 

3 fogásos menü ajánlataink 
Brokkoli krémleves (csészényi adag) 
Házi rakott burgonya 
Házi meggyes rétes - 1 darab 
 

Ital ajánlatunk (1 ital/fő választható) 
1 pohár (3 dl) Cornelius szénsavas üdítő vagy 
1 pohár (3 dl) rostos üdítő (őszibarack, alma, narancs) vagy 
1 pohár (3 dl) csapolt Borsodi sör vagy 
1 pohár (1 dl) ház bora – vörösbor vagy fehérbor 
 

Ajánlati árunk: 18,00 €/fő 
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3. variáció - MELEG, 3 FOGÁSOS EBÉD AJÁNLATUNK 
 
Fakanál fogadó falatkák 
Asztalokon füles bögrékben házi körözött és tepertőkrém (sertés) rozskenyérrel 
 
3 fogásos menü ajánlataink 
Vegyes zöldségleves csipetkével (csészényi adag) 
Paprikás csirketokány galuskával 
Házi almás rétes – 1 db 
 
Ital ajánlatunk (1 ital/fő választható) 
1 pohár (3 dl) Cornelius szénsavas üdítő vagy 
1 pohár (3 dl) rostos üdítő (őszibarack, alma, narancs) vagy 
1 pohár (3 dl) csapolt Borsodi sör vagy 
1 pohár (1 dl) ház bora – vörösbor vagy fehérbor 
 
Ajánlati árunk: 18,00 €/fő   
 
 

 
 
 
4. variáció - MELEG, 3 FOGÁSOS EBÉD AJÁNLATUNK 
 
Fakanál fogadó falatkák 
Asztalokon füles bögrékben házi körözött és tepertőkrém (sertés) rozskenyérrel 
 
3 fogásos menü ajánlataink 
Zöldborsóleves (csészényi adag) 
Sült csirkecomb grill zöldséggel 
Házi almás rétes – 1 darab 
 
Ital ajánlatunk (1 ital/fő választható) 
1 pohár (3 dl) Cornelius szénsavas üdítő vagy 
1 pohár (3 dl) rostos üdítő (őszibarack, alma, narancs) vagy 
1 pohár (3 dl) csapolt Borsodi sör vagy 
1 pohár (1 dl) ház bora – vörösbor vagy fehérbor 
 
Ajánlati árunk: 19,50 €/fő  
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5. variáció - MELEG, 3 FOGÁSOS EBÉD AJÁNLATUNK 
 
Fakanál fogadó falatkák 
Asztalokon füles bögrékben házi körözött és tepertőkrém (sertés) rozskenyérrel 
 
3 fogásos menü ajánlataink 
Zöldborsóleves (csészényi adag) 
Idény szerint töltött káposzta VAGY töltött paprika petrezselymes burgonyával 
Házi meggyes rétes – 1 db 
 
Ital ajánlatunk (1 ital/fő választható) 
1 pohár (3 dl) Cornelius szénsavas üdítő vagy 
1 pohár (3 dl) rostos üdítő (őszibarack, alma, narancs) vagy 
1 pohár (3 dl) csapolt Borsodi sör vagy 
1 pohár (1 dl) ház bora – vörösbor vagy fehérbor 
 
Ajánlati árunk: 20,50 €/fő  
 
 

 
 
 

6. variáció - MELEG, 3 FOGÁSOS EBÉD AJÁNLATUNK 

 
Fakanál fogadó falatkák 
Asztalokon füles bögrékben házi körözött és tepertőkrém (sertés) rozskenyérrel 
 
3 fogásos menü ajánlatunk 
Gulyásleves marhahússal (csészényi adag)  
Óvári csirkemell jázmin rizzsel  
Házi almás rétes – 1 db 
 
Ital ajánlatunk (1 ital/fő választható) 
1 pohár (3 dl) Cornelius szénsavas üdítő vagy 
1 pohár (3 dl) rostos üdítő (őszibarack, alma, narancs) vagy 
1 pohár (3 dl) csapolt Borsodi sör vagy 
1 pohár (1 dl) ház bora – vörösbor vagy fehérbor 
 
Ajánlati árunk: 22,00 €/fő 
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7. variáció - MELEG, 3 FOGÁSOS EBÉD AJÁNLATUNK 
 
Fakanál fogadó falatkák 
Asztalokon füles bögrékben házi körözött és tepertőkrém (sertés) rozskenyérrel 
 
3 fogásos menü ajánlataink 
Paradicsomleves (csészényi adag) 
Budapest sertésborda sült burgonyával  
Házi meggyes rétes – 1 db 
 
Ital ajánlatunk (1 ital/fő választható) 
1 pohár (3 dl) Cornelius szénsavas üdítő vagy 
1 pohár (3 dl) rostos üdítő (őszibarack, alma, narancs) vagy 
1 pohár (3 dl) csapolt Borsodi sör vagy 
1 pohár (1 dl) ház bora – vörösbor vagy fehérbor 
 
Ajánlati árunk: 22,00 €/fő 
 
 

 
 
8. variáció - MELEG, 3 FOGÁSOS EBÉD AJÁNLATUNK 
 
Fakanál fogadó falatkák 
Asztalokon füles bögrékben házi körözött és tepertőkrém (sertés) rozskenyérrel 
 
3 fogásos menü ajánlataink 
Palóc leves (csészényi adag)  
Illatos fűszerekben sült csirkemell grillezett zöldséggel  
Házi almás rétes – 1 db 
 
Ital ajánlatunk (1 ital/fő választható) 
1 pohár (3 dl) Cornelius szénsavas üdítő vagy 
1 pohár (3 dl) rostos üdítő (őszibarack, alma, narancs) vagy 
1 pohár (3 dl) csapolt Borsodi sör vagy 
1 pohár (1 dl) ház bora – vörösbor vagy fehérbor 
 
Ajánlati árunk: 22,00 €/fő  
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9. variáció - MELEG, 3 FOGÁSOS EBÉD AJÁNLATUNK 
 
Fakanál fogadó falatkák 
Asztalokon füles bögrékben házi körözött és tepertőkrém (sertés) rozskenyérrel 
 
3 fogásos menü ajánlataink 
Vegyes zöldségleves (csészényi adag) 
Marhapörkölt kapros-túrós galuskával  
Házi meggyes rétes – 1 db 
 
Ital ajánlatunk (1 ital/fő választható) 
1 pohár (3 dl) Cornelius szénsavas üdítő vagy 
1 pohár (3 dl) rostos üdítő (őszibarack, alma, narancs) vagy 
1 pohár (3 dl) csapolt Borsodi sör vagy 
1 pohár (1 dl) ház bora – vörösbor vagy fehérbor 
 

Ajánlati árunk: 22,00 €/fő  
 
 
 

 
 
10. variáció - MELEG, 3 FOGÁSOS EBÉD AJÁNLATUNK 
 
Fakanál fogadó falatkák 
Asztalokon füles bögrékben házi körözött és tepertőkrém (sertés) rozskenyérrel 
 
3 fogásos menü ajánlataink 
Hideg ízelítő (1/2 adag/fő) – kolbász, szalámi, tarja, tepertő, Trappista, Camambert; zöldségek 
Csirkepörkölt kapros-túrós galuskával 
Házi almás rétes – 1 db 
 
Ital ajánlatunk (1 ital/fő választható) 
1 pohár (3 dl) Cornelius szénsavas üdítő vagy 
1 pohár (3 dl) rostos üdítő (őszibarack, alma, narancs) vagy 
1 pohár (3 dl) csapolt Borsodi sör vagy 
1 pohár (1 dl) ház bora – vörösbor vagy fehérbor 
 
Ajánlati árunk: 24,50 €/fő   
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