
Meleg étel - reggeli KCML Hot meal - breakfast

Quiche with ham and cheese, baby spinach, cherry tomatoes, 

chorizo&mozzarella bowl, white yoghurt with müsli, water, 

coffee or tea

Meleg étel 1 KMML Hot meal 1
Veal cheeks with mushroom sauce, potato purée with leek, 

roasted peas and carrots, dessert, water, coffee or tea

Meleg étel 2 KOML Hot meal 2
Mediterranean Frittata with roasted tomatoes and broccoli, 

dessert, water, coffee or tea

Hideg étel - reggeli KBML Cold meal  - breakfast
Tyrolean Speck with mozzarella, pickle, cheese-stuffed pepper, 

white yoghurt with müsli, water, coffee or tea

Hideg étel 1 KFML Cold meal 1
Smoked duck breast with mini peppers, Little Gem salad, 

sakura and wasabi mayonnaise, dessert, water, coffee or tea

Hideg étel 2 KIML Cold meal 2
Grilled goat cheese with fig chutney, figs, red and yellow beets 

and sakura, dessert, water, coffee or tea

Gyermek menü - meleg SVML Child meal - Hot
Chicken schnitzel with mashed potatoes, vegetables, chocolate 

bar, termix, bread roll, butter, apple juice
Gyermek menü - hideg SXML Child meal - Cold Ham and cheese baguette, chocolate bar, termix, apple juice

Bébi menü BBML Baby meal Baby food, frut drink, fruit
Rántott csirkeszelet - kicsi SOML Schnitzel - small chicken 0,5kg of chicken schitzels, bread, vegetables (1-4 persons)
Rántott csirkeszelet - nagy SNML Schnitzel - big chicken 1kg of chicken schitzels, bread, vegetables (4-8 persons)
Rántott sertésszelet - kicsi SMML Schnitzel - small pork 0,5kg of pork schitzels, bread, vegetables (1-4 persons)
Rántott sertésszelet - nagy SLML Schnitzel - big pork 1kg of pork schitzels, bread, vegetables (4-8 persons)

Zsúrszendvicsek CNML Canapes
20pcs canapes on plate (salmon, tyrolean ham, eidam, ermine 

cheese, smoked duck breast)
Nyitott szendvicsek SUML Open sandwiches 6pcs open sandwiches (smoked salmon, ham&cheese, salami)

Mini desszert STML Mini Desserts 12pcs chocolate cups with cream and fruit

Gyümölcstál SRML Fruit bowl
Fruit bowl 0.6 kg (grapefruit, orange, kiwi, grapes, pineapple, 

strawberries, melon)

Gyümölcssaslik SQML Fruit skewers
12pcs Fruit skewers (melon, pineapple, grapes, strawberries, 

kiwi)
Pezsgő MEML Moet Champagne Champagne

Habzóbor (pezsgő) SYML Sparkling wine Hungaria Extra Dry (750 ml)
Fehérbor SZML White wine Hilltop Chardonnay  (750ml)
Vörösbor WRML Red wine Hilltop Cabernet Sauvignon  (750ml)

Hilltop Chardonnay 0,75 l

Hilltop Cabernet 0,75 l

Menü leírás EFA code

12 db csokoládés, krémes gyümölcskosárka
0,6 kg gyümölcstál (grapefruit, narancs, kivi, szőlő, 

ananász, eper, dinnye)

12 db gyümölcssaslik (dinnye, ananász, szőlő, eper, kivi)

Moët & Chandon Imperial Brut Rosé pezsgő 0,75 l
Hungaria Extra Dry 0,75 l

1 kg rántott csirkeszelet zöldségkörettel és szeletelt 

0,5 kg rántott sertésszelet zöldségkörettel és szeletet 

1 kg rántott sertésszelet zöldségkörettel és szeletelt 
20 db zsúrszendvics (lazac, tiroli sonka, edami sajt, 

camembert, fustölt kacsamell)
6 db nyitott szendvics (füstölt lazac, sonka/sajt, szalámi) 

Grillezett kecskesajt füge chutney-val, fügével, vörös és 

sárga céklával, szakurával, desszert, víz, kávé vagy tea 
Rántott csirkeszelet burgonyapürével, zöldségekkel, 

csokiszelet, krémtúró, zsemle, vaj, almalé
Sonkás-sajtos bagett, csokiszelet,  krémtúró, almalé

Bébiétel, bébiital, banán

0,5 kg rántott csirkeszelet zöldségkörettel és szeletet 

Sonkás-sajtos quiche, bépispenót, cherry paradicsom, 

chorizós és füstölt mozzarellás tál, natúr joghurt müzlivel, 

víz, kávé vagy tea
Borfúpofa gombamártással, póréhagymás 

burgonyapürével, vajon pirított zöldborsóval és 
Mediterrán frittata sült paradicsommal és brokkolival, 

desszert, víz, kávé vagy tea
Tiroli sonka füstölt mozzarellával, savanyú uborka, sajttal 

töltött paprika, natúr joghurt müzlivel, víz, kávé vagy tea
Füstölt kacsamell bébipaprikával, little gem salátával, 

szakurával és wasabi majonézzel, desszert, víz, kávé vagy 
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SMARTWINGS HUNGARY KFT. 

2021. árlista / 2021. price list 
PRÉMIUM ELLÁTMÁNY - rendelésre / UPGRADED CATERING - on order 

Charter járatra történő prémium ellátmány rendelést az EFA rendszerben az alább megadott kódokkal kell rögzíteni, legkésőbb 24 órával indulást megelőzően (vagy péntek 15:00 óráig hétvégi és hétfői járatok esetében)

Order of special catering for charter flights has to be entered into EFA in form of below code latest 24hrs prior to departure (or until Friday 15:00 for weekend and Monday flights)

Megnevezés Ár/Price Service description

 16 EUR

 16 EUR

Service


