
 

Hotel BorsodChem – IKON Bar & Restaurant 
3700 Kazincbarcika, Szent Flórián tér 2.  

Tel.: 48/311-911, E-mail: hotelrecepcio@borsodchem.eu 

www.hotelborsodchem.hu 

 

 

RENDEZVÉNYES ÉTLAP 
Érvényes: 2022. december 7-től 

 

 

Kedves Vendégünk!  

 

Az alábbi rendezvényes étlapunkat örömmel ajánljuk figyelmébe mindazoknak, akik minimum 

10 fős, családi vagy céges rendezvényeik színvonalas megrendezéséhez szeretnének ízletes és 

ízléses ételeket biztosítani vendégeik részére.  

 

Kínálatunkban megtalálhatóak különböző hideg- és melegkonyhai készítmények, bőségtálak, 

szendvicsek, amelyek kiváló ellátást biztosíthatnak Önnek akár ültetett rendezvények, 

állófogadások, vagy tárgyalások, megbeszélések bekészítéseként is.  

 

Az étlap mellékleteként megtalálhatja „testvér egységünk”, az Üzemi étkezde kínálatát is, 

amelyen a többéves szakmai tapasztalattal rendelkező cukrászaink által készített minőségi 

sütemények, pogácsák és torták is szerepelnek.  

(Megjegyzés: amennyiben kizárólag cukrászterméket szeretne rendelni, megrendelését kérjük 

címezze az Üzemi étkezde elérhetőségeire. Ha rendezvényes étlapunk választékából ad le 

rendelést, emellett süteményekre is igényt tart, akkor elégséges számunkra elküldeni összesített 

rendelését, és örömmel intézzük Ön helyett.) 
 

A kínálatban szereplő ételek többségéhez szükséges nyersanyagok folyamatosan 

rendelkezésünkre állnak, de a biztonság kedvéért kérjük, hogy rendelését írásban, legalább 3 

munkanappal korábban adja le.  

 

Bízunk benne, hogy a kínálatunk elnyeri tetszését, és hamarosan Vendégeink között 

üdvözölhetjük!  

 

 

Homoki Imre     Pátrovics Attila 

                                   Konyhafőnök                Szállodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csatlakozzon hozzánk a facebook-on! 

facebook.com/hotelborsodchem facebook.com/ikonetterem 

mailto:hotelrecepcio@borsodchem.eu
http://www.hotelborsodchem.hu/


 

 

SALÁTÁK, HIDEGKONYHAI KÉSZÍTMÉNYEK 

 

Minimális rendelési mennyiség: Egységár: 

Franciasaláta         1 kg  3.200 Ft / kg 

Hagymás-majonézes burgonyasaláta     1 kg  3.200 Ft / kg 

Majonézes virslisaláta      1 kg  3.000 Ft / kg 

Majonézes kukoricasaláta      1 kg  3.000 Ft / kg 

Tofus zöldsaláta       1 kg  4.500 Ft / kg 

Orosz hússaláta       1 kg  4.900 Ft / kg 

Görög saláta        1 kg  6.500 Ft / kg 

Cézár saláta csirkemell csíkokkal     1 kg  6.500 Ft / kg 

Garnélás ráksaláta       1 kg  6.500 Ft / kg 

 

Kaszinótojás (1 db tojás kettévágva, töltve)     5 adag   390 Ft / adag 

Sonkatekercs (2 db / adag)       5 adag  650 Ft / adag 

 

Gyümölcstál 4 fő részére      1 db  3.790 Ft / db 

Gyümölcstál 1 fő részére      1 db  990 Ft / db 

 

Zöldségtál 4 fő részére      1 db  2.990 Ft / db 

Zöldségtál 1 fő részére      1 db  890 Ft / db 

 

 

POHÁRSALÁTÁK 

(üvegpohárban tálalva, 1 adag kb. 20 dkg) 

          

Minimális rendelési mennyiség: Egységár: 

Franciasaláta        5 adag  750 Ft / adag 

Majonézes kukoricasaláta      5 adag  750 Ft / adag 

Olivás kevert saláta       5 adag  950 Ft / adag 

+ magvak (szezámmag/lenmag/tökmag/mandula)    +50 Ft / adag 

Joghurtos színes saláta      5 adag  950 Ft / adag 

+ magvak (szezámmag/lenmag/tökmag/mandula)    +50 Ft / adag 

Görög saláta        5 adag  1.500 Ft / adag 

Cézár saláta csirkemell csíkokkal     5 adag   1.500 Ft / adag 

Füstölt lazacos saláta citrusos vinaigrette-tel   5 adag  1.500 Ft / adag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SÜLTEK HIDEGEN TÁLALVA 

 

Minimális rendelési mennyiség: Egységár: 

Fűszeres sült csirkecomb (egész)     5 adag  990 Ft / adag 

Mini rántott csirkemell (2x4 dkg / adag)     5 adag  990 Ft / adag 

- magvas bundában (szezámmag/lenmag/tökmag)   +50 Ft / adag 

Mini rántott sertésszelet (2x4 dkg / adag)     5 adag  990 Ft / adag 

- magvas bundában (szezámmag/lenmag/tökmag)   +50 Ft / adag 

 

Sajtos cukkinigolyók       1 kg  4.500 Ft / kg 

Bacon-be tekert fűszeres csirkemáj     1 kg  5.500 Ft / kg 

Mini koktél fasírt sajtkockával      1 kg  6.000 Ft / kg 

Stefánia vagdalt       1 kg  6.000 Ft / kg 

Tavaszi jércegalantin (sonkával és sajttal töltött csirkerolád) 1 kg  6.500 Ft / kg 

Hagymás kacsamájjal, pritaminpaprikával töltött pulykarolád 1 kg  6.500 Ft / kg  

Gyömbéres, szójás húsgolyók     1 kg  6.500 Ft / kg 

Debreceni töltött karaj      1 kg  6.500 Ft / kg 

 

 

MINŐSÉGI SZENDVICSEK 

(szendvicskenyérből készítve, 1 adag 2 db háromszög alakúra vágott szeletet tartalmaz) 

 

           Egységár:  

Csemege/paprikás szalámis        690 Ft / adag 

Csirkemell sonkás         690 Ft / adag 

Vegyes sajtos          690 Ft / adag 

Mozzarellás, paradicsomos        790 Ft / adag 

Színesborsos sertésszűzes        790 Ft / adag 

Zöldfűszeres pulykamelles        790 Ft / adag 

Pármai sonkás          990 Ft / adag 

Füstölt lazacos         990 Ft / adag 

 

 

CSÁSZÁRZSEMLÉS SZENDVICSEK 

 

           Egységár:  

Csemege/paprikás szalámis        790 Ft / db 

Klasszikus (füstölt tarja, főtt tojás, sajt, csemege uborka)    790 Ft / db 

Vegetáriánus          790 Ft / db 

Rántott csirkemelles         950 Ft / db 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BŐSÉGTÁLAK 

 

           Egységár:  

Hagyományos hidegtál 4 fő részére        13.900 Ft  

- 0,5 kg Franciasaláta 

- 0,5 kg Majonézes burgonyasaláta 

- 4 adag Kaszinótojás 

- 4 adag Sajtkrémes sonkatekercs 

- 0,5 kg Mini koktél fasírt 

- 0,5 kg Debreceni töltött karaj 

- 0,25 kg Bacon-be tekert fűszeres csirkemáj 

 

 

Primőr tál 2 fő részére        11.900 Ft 

- Borskéregben sült szűzpecsenye erdei gombaraguval 

- Harcsa szalagok Orly módra 

- Pármai sonkás, Parmezános jércegalantin 

- Hagymás kacsamájjal töltött sertésszelet szezámmagos bundában 

- Marinált citromborsos burgonya 

- Illatos jázminrizs 

- Mediterrán zöldségkeverék 

 

 

Klasszikus bőségtál 2 fő részére       9.490 Ft 

- Rántott sajt válogatás (Trappista, Camambert) 

- Mozzarellával, érlelt házi sonkával töltött pulykamell házi morzsában 

- Bordírozott bazsalikomos csirkemell 

- Fehér morzsában sült harcsafalatok 

- Hasábburgonya 

- Petrezselymes párolt rizs 

- Málnaecetes kevert saláta 

 

 

Ínyenc grill tál 2 fő részére        9.490 Ft 

- Barbecue pulykasteak 

- Csirkemell supréme 

- Sertésszűz borskéregben és vargánya mártásban 

- Rozmaringos sous vide tarja 

- Fűszeres burgonyacikk 

- Grillezett wok zöldségkeverék 

- Párolt rizs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEVESEK 

 

Minimális rendelési mennyiség: Egységár: 

Fokhagymakrémleves krutonnal (0,3 l)    -  1.050 Ft / adag 

Csirkehúsleves csigatésztával, zöldségekkel (0,3 l)   -  1.150 Ft / adag 

Eperkrémleves mandulás habrózsával (0,3 l)   -  1.050 Ft / adag 

Gulyásleves csészében (0,3 l)     5 adag  1.200 Ft / adag 

Egri marhahúsleves eperlevéllel (0,3 l)    5 adag  1.500 Ft / adag 

Jókai bableves (0,5 l)       5 adag  1.600 Ft / adag 

Gulyásleves bográcsban (0,5 l)     5 adag  1.900 Ft / adag 

 

 

VEGETÁRIÁNUS ÉS KÍMÉLŐ ÉTELEK 

 

Egységár: 

Padlizsánkrém zöldségekkel        1.800 Ft / adag 

Rántott cukkini (7-8 db / adag, kb. 20 dkg)      1.800 Ft / adag 

Rántott gombafejek (5-6 db / adag, kb. 20 dkg)     1.800 Ft / adag 

Rántott karfiol  (4-5 db / adag, kb. 20 dkg)      1.800 Ft / adag 

Rántott Trappista sajt (2 db / adag, kb. 20 dkg)     1.800 Ft / adag 

Rántott Camambert sajt áfonyalekvárral (2 db / adag, kb. 12 dkg)   2.000 Ft / adag 

Juhtúróval töltött rántott gombafejek (5-6 db / adag, kb. 20 dkg)   2.000 Ft / adag 

Grillezett kecskesajt (2 db / adag, kb. 12 dkg)     2.500 Ft / adag 

 

 

HALÉTELEK 

 

           Egységár:  

Rántott pontypatkó házi majonézzel       2.300 Ft / adag 

Rántott harcsafilé         2.500 Ft / adag 

Citromborsos harcsafilé roston       2.500 Ft / adag 

Fogas szalagok Orly módra        2.500 Ft / adag 

Vajas-petrezselymes garnélaragu       2.800 Ft / adag 

Fogasfilé Kárpáti raguban (garnélás, gombás, kapros-tejszínes mártásos ragu) 3.000 Ft / adag 

 

 

SZÁRNYASHÚSBÓL KÉSZÜLT ÉTELEK 

 

           Egységár:  

Szezámmagos rántott jércemell       2.000 Ft / adag 

Cheddar bundában sült csirkemell       2.000 Ft / adag 

Vaslapon sült csirkemell tejszínes gombamártással     2.000 Ft / adag 

Souvlaki (görög csirkemell nyárs)       2.400 Ft / adag 

Kijevi pulykamell aranyló bundában       2.400 Ft / adag 

Kemencés csirkemell (paradicsom, bacon, füstölt sajt, kemencében sütve) 2.400 Ft / adag 

Pulyka Cordon Bleu         2.400 Ft / adag 

Rántott kacsamáj szeletek lenmagos bundában     2.800 Ft / adag 

Zöldséges rizstésztás csirkecsíkok       2.500 Ft / adag 

Sült kacsacomb almás káposztával       3.000 Ft / adag 

 



 

 

SERTÉSHÚSBÓL KÉSZÜLT ÉTELEK 

 

           Egységár:  

Cigánypecsenye         2.400 Ft / adag 

Óriás bécsi szelet         2.400 Ft / adag 

Budapest sertésszelet (zöldborsós, gombás, csirkemájas, lecsós raguval)  2.600 Ft / adag 

Sertésszelet Dubarry módra (karfiol, besamel)     2.600 Ft / adag 

Sous vide sertéstarja         2.600 Ft / adag 

Bacon-be tekert sertésszűz borskéregben sütve     2.900 Ft / adag 

 

 

EGYTÁLÉTELEK 

 

Minimális rendelési mennyiség: Egységár: 

Csülkös juhtúrós sztrapacska      5 adag  2.000 Ft / adag 

Erdei sertésragu       5 adag  2.000 Ft / adag 

Hortobágyi húsos palacsinta (2 db /adag)     5 adag  2.000 Ft / adag 

Töltött káposzta (2 db / adag)      10 adag 2.000 Ft / adag 

Bugaci marhapörkölt       5 adag  2.800 Ft / adag 

Szecsuáni marharagu       5 adag  2.900 Ft / adag 

 

 

KÖRETEK 

 

           Egységár:  

Hasábburgonya         500 Ft / adag 

Fűszeres cikkburgonya        500 Ft / adag 

Marinált citromborsos burgonya       500 Ft / adag 

Burgonyakrokett         500 Ft / adag 

Burgonyapüré          500 Ft / adag 

Petrezselymes jázminrizs        500 Ft / adag 

Galuska          500 Ft / adag 

Zöldséges bulgur         500 Ft / adag 

Vajas párolt zöldségkeverék        500 Ft / adag 

Grillezett wok zöldség        500 Ft / adag 

Málnaecetes kevert saláta        500 Ft / adag 

 

 

SAVANYÚSÁGOK 

 

           Egységár:  

Káposztasaláta         500 Ft / adag 

Paradicsomsaláta         500 Ft / adag 

Uborkasaláta          500 Ft / adag 

Tejfölös uborkasaláta         500 Ft / adag 

Csemege uborka         500 Ft / adag 

 

 

 

 



 

 

MÁRTÁSOK, SZÓSZOK 

 

           Egységár:  

Ketchup          200 Ft / adag 

Tartármártás           200 Ft / adag 

Grillmártás          200 Ft / adag 

Kapros-joghurtos öntet        200 Ft / adag 

Ezersziget öntet         200 Ft / adag 

 

 

 

A feltüntetett árak tartalmazzák az ÁFÁ-t, valamint 10 % szervízdíjat, de nem 

tartalmazzák az esetleges csomagolási költséget.  

 

 

 

Megjegyzés: 

 a felsorolt ételeken kívül egyedi kéréseket is tudunk teljesíteni, megegyezés szerint 

 a rendezvényes étlapunkról min. 10 adag, vagy min. 10 fő részére történő megrendelés 

esetén lehet választani 

 a rendelést minimum 3 munkanappal korábban kérjük írásban leadni 

 

 

Ajánlatkérés, megrendelés, valamint bármilyen jellegű kérdés vagy kérés esetén keressen 

bennünket a 48/311-911-es telefonszámon, vagy az hotelrecepcio@borsodchem.eu e-mail 

címen.  

 

 

Kazincbarcika, 2022. december 7.  

 

         Pátrovics Attila 

          Szállodavezető 

 

 

 

mailto:hotelrecepcio@borsodchem.eu

