
 

 

  

 

Időpont: 

2013. január 25., péntek este 18:30 (Kérünk mindenkit, már negyed hétre érkezzen meg az 

étterembe, hogy pontosan el tudjuk kezdeni a programot!) 

Helyszín: 

Café 57 Restaurant, Budapest, II. Pusztaszeri út 57. 

Vacsora ára: 

7.990 Ft (A welcome drink-en kívül az italokat mindenki saját maga fizeti.) 

Jelentkezés módja: 

Jelentkezni a lent megadott elérhetőségek valamelyikén lehet január 24-éig, délig. 

A vacsorán résztvevők létszáma limitált, maximum 30 fő jelentkezését tudjuk elfogadni. 

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 

január 22-én délig jelezzék nekünk, ha le szeretnék mondani a vacsorájukat. A határidő 

után lemondást nem tudunk elfogadni! 

A vacsora árát a helyszínen lehet majd befizetni. 

 

 

 

 

 

 

 

• Welcome drink: 57 pezsgő 

koktél + 1 üveg ásványvíz 

• Vajhal ceviche „Alchimia 

2011” olívaolajjal 

• Bivaly mozzarella 

paradicsommal és 

sóvirággal, „Novus 2012” 

olívaolajjal 

• Fehér paradicsomleves 

zöldség gyöngyökkel és 

„Novus 2012” olívaolajjal 

• Bárány gerinc padlizsános 

csicseriborsóval, „L’Uomi di 

Ferro 2011” olívaolajjal 

• Szeletelt flank steak 

zellerhabbal, ruccolával és 

vinegrettel, „L’Uomi di 

Ferro 2011” olívaolajjal 

• „Alchimia 2011” olívaolaj 

fagylalt naranccsal és friss 

eperrel 

 

 
 

  

 

Olívaolaj 

vacsoraest 

 

Kedves Barátok, Ismerősök! 

 
Az új esztendőt egy igazán különleges vacsoraesttel szeretnénk indítani, prémium 

olívaolajokra megkomponált ételsorral. Minden fogás fő „fűszere”, mondhatnánk 

„lelke” az olasz Abruzzo tartományból származó egy-egy kézműves olívaolaj lesz. 

 

A vacsoraest két szempontból is unikum: Olaszországból hazánkba látogat az Olivaliget 

szervezésében ezeknek az ízletes olajoknak az alkotója, Massimiliano d’Addario, illetve 

a Porcellino Grasso és a Café 57 étterem kitűnő séfje, Csizmazia László csak nekünk, 

kimondottan erre az alkalomra egy teljesen egyedi menüt álmodott meg, múzsái pedig 

Massimiliano olívaolajai voltak. Az olasz olajmester és olajsommelier el fog kalauzolni 

minket az olívaolajok csodálatos világába, segítségével teljesen szakszerűen 

végigkóstolhatunk egy olajsort. 

 

Január 25-én este a Café 57 étterembe varázsolunk egy mini Olaszországot, és minőségi 

olívaolajokkal megfűszerezett ételeket ízlelhetünk meg. A gasztronómiában jártas, 

kreatív szakemberek mellett az est másik főszereplője kétségtelenül az isteni olívaolaj 

lesz. Az olajokért köszönet az Olivaligetnek! 

 

Mi már nagyon várjuk, hogy újra találkozhassunk Veletek! 

 

 

 


