Kedves Ínyenc Barátaink!
Bő egy évvel ezelőtt, tavaly februárban jártunk utoljára a Buddha Original Wok Bárban,
ahol egy remek hangulatú, csupa-csupa finomsággal fűszerezett estét töltöttünk. Úgy
gondoltuk, hogy idén egy vadonatúj éttermükbe, az Aréna plázában található bárba
hívunk el benneteket egy ínycsiklandó thai vacsorára.
Már megtapasztalhattuk, hogy a thai ételek nagyon különlegesek, hiszen az 5 alapízt, a
sósat, az édeset, a savanyút, a keserűt és a csípőst kombinálják bennük. Az isteni
fűszerek karakteres ízén kókusztejjel tompítanak, rizs nélkül pedig szinte
elképzelhetetlen egy étkezés.
A helyeik asztalára legtöbbször leves, rizs, párolt vagy sült hal, tenger gyümölcsei,
szárnyas, friss, fűszeres saláták, mártások kerülnek. A ragadós rizs, a keverve sütött
ételek, illetve a tészták sem hiányozhatnak a napi menüből.
Gyere el június 7-én, csütörtökön Buddha egyik kulináris szentélyébe, és csatlakozz
hozzánk a nyári szünet előtti utolsó vacsoránkon!
Várunk szeretettel!

Thai
vacsora 2.0

Időpont:
2018. június 7., csütörtök este 18:30 (Kérünk mindenkit, már negyed hétre érkezzen meg az
étterembe, hogy pontosan el tudjuk kezdeni a programot!)
Helyszín:
Buddha Original Wok Bár, 1087 Budapest, Kerepesi út 9. (Aréna pláza)
Vacsora ára:
Bruttó 7.990 Ft (A welcome drinken kívül az italokat mindenki saját maga fizeti.)
Jelentkezés módja:
Jelentkezni a lent megadott elérhetőségek valamelyikén lehet június 6-án délig.
E-mail címünk: office@gourmetguides.hu
Telefonszámunk: Merényi Krisztináé 06-30-960-5114, Varga Viktóriáé 06-70-202-6832
Vacsora lemondása: Arra kérjük kedves vendégeinket, hogy időben, legkésőbb
június 5-én délig jelezzék nekünk, ha le szeretnék mondani a vacsorájukat.
(Határidő utáni lemondás esetén a vacsora árát az étterem felszámolja, mert azt már
megrendeltük!)
A vacsora árát a helyszínen készpénzben lehet majd befizetni.

• Welcome drink:
Passion fruit kamikaze
• Thai marhahúsos
saláta ázsiai
majonézzel
• Mentás tésztasaláta
• Tom Yum leves
csirkehússal
• Ananász leves
(húsmentes)
• Pad Thai rákkal és
rizstésztával
• Khao Man csirkével és
babszósszal
• Thai kókuszkocka
étcsokoládéval
• Dragon ball (túró,
lime, karamellizált
mogyoró, pisztácia,
málna és fehércsokis
öntet)

Ajándékok
Tombola fődíj: fogyasztás
4.000 Ft értékben!
Minden vendégnek 10%-os
kedvezmény kártya!

