YOU CAN DO IT
- Beef & Veal -

Az igazi MészárSteak élmény az otthonodban
A nagy sikerű Steak& Love boxunk után újra itt a
lehetőség egy otthoni steak-élményre! Ha unod
már a hétvégi pizzát vagy a húsleves-rántotthús
kombót, akkor ez a box Neked szól!
Ínycsiklandó hátszín és borjúgerinc, melyek
előre bepácolva, sous-vide érkeznek hozzád
vákuumcsomagolt állapotban, hogy otthon

Beef & Veal Box
tartalma 2 főre:

pár perc alatt tökéletesen készre süthesd a
mellékelt útmutató alapján. Az előétel, a köretek,
a mártások és a desszert pedig teljesen készen
érkeznek hozzád, csak melegíteni kell őket. Ha pedig
megszomjaznál, ajánlunk hozzá egy nagyon finom
gyöngyöző Furlan Proseccot is. Sőőőőt… ha eljössz
a csomagodért, kapsz 10% kedvezményt a box
árából hálánk jeléül!
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• g
 rillezett fésűkagyló
sült édes-chilis ananásszal
• 2
 × 100g Angus hátszín
caracasi borsos pácban
• 2
 × 100g Borjúgerinc
rozmaringos pácban
• v
 ajas sült kukorica
• s zarvasgombás burgonyapüré
• s ült édesburgonya
• k éksajtmártás
• v
 argányamártás
• b
 elga csokoládétorta
+ EXTRA
• 1 üveg 0,375 l
Furlan Prosecco DOCG

beef & veal box

17.500 Ft

További információ & Megrendelés

előrendelés 2021.02.25-én
12:00-ig vagy amíg a készlet tart
tel.: +36 30 689 6845 email: info@husverkonyha.hu

+ prosecco

2.700 Ft

Kiszállítási területek: INGYENES kiszállítás az I, V, VI,
VII kerületekbe, valamint a II, III, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV kerületek
bizonyos részeire. PONTOS INFÓK ITT: https://bit.ly/3eqrnPc
(Amennyiben ettől eltérő címre szeretnétek kérni a kiszállítást,
keressetek minket az info@husverkonyha.hu e-mail címen,
vagy telefonon a +36 30 689 6845-es telefonszámon.

A kiszállítás pontos idejével kapcsolatban legkésőbb
02.25-én felvesszük majd veled a kapcsolatot.

Megrendeléshez szükséges információk
név / szállítási cím
proseccoval vagy anélkül kéred a csomagot?
kiszállítsuk-e vagy átveszed személyesen?
Fizetési mód
Előreutalással, legkésőbb 02.25 / 16:00-ig,
előzetes egyeztetést követően.

PICK UP csomag átvétel az étteremben

02.26-án pénteken 15:00-18:00, 02.27-én
szombaton 13:00 -15:00 között – előre egyeztetve
megrendelést követően.

Ha beugrasz a csomagodért a box árából
10% kedvezményt biztosítunk!

