
A KECSKEMÉTI TAROKK EGYLET  
 MINDEN TAROKKSZERETŐT HÍV ÉS VÁR A 

A verseny helyszíne:   HOTEL  ARANYHOMOK HOTEL  ARANYHOMOK (Széchenyi terem) 
 Cím:   6000 Kecskemét, Kossuth tér 3.   

    www.hotelaranyhomok.hu 

          PROGRAMPROGRAM  

            VII. KECSKEMÉTI VII. KECSKEMÉTI 
TAROKK VERSENYRETAROKK VERSENYRE  

ITK-XCII. TAROKK KUPA 

2016. 03. 17. (péntek):  érkezés, este társasági játék (egyéni terv szerint). 

2016. 03. 18. (szombat): 9:50:  Megnyitó. 

     10:00–17:30-ig:  VII. Kecskeméti  Tarokk Verseny, 

              ITK-XCII. Tarokk Kupa 

     Közben: ebéd a Mozaik teremben (svédasztalos, 2.800 Ft./fő). 

                  (ré szlétés ménü  a méllé klétbén) 

Szállás:   HOTEL ARANYHOMOK, Kécskémé t, Kossüth té r 3.   
Szállás foglalás:   Kédvézmé nyésén a hotélbén: Horva th La szlo na l (hivatkozni kéll a tarokk 
    vérsényré); Tél: 76/503-730/742; Mobil:06-30-98-32-079; 
    Kédvézmé nyés szobaa rak:  
    1 a gyas: 10.800 Ft./é jszaka +400 Ft./fo /é j +idégénforgalmi ado . 
    2 a gyas: 14.700 Ft./é jszaka +400 Ft./fo /é j + idégénforgalmi ado . 
    (A sza lla s a ra tartalmazza a bü fé  réggélit, wéllnés haszna latot.)  
                  
       

 Névézé si dí j:    1.000 Ft./fo .;  Csapatnévézé s: 1.000 Ft./csapat  
 Elo zétés névézé s:  2017. ma rciüs 15-ig 
 Vérsényszaba lyzat.: www.tarokk.hü  
 Szérvézo :   Kécskémé ti Tarokk Egylét  
    Vo ro s Pé tér tél.: 06-20-927-22-70; 
    vpétér@piorkft.hü 

A verseny időpontja: 2017. MÁRCIUS 18. 10:00.2017. MÁRCIUS 18. 10:00.    



  

  MENÜ AJÁNLATMENÜ AJÁNLAT  

        A A VII. KECSKEMÉTI VII. KECSKEMÉTI 
TAROKK VERSENYRETAROKK VERSENYRE  

ITK-XCII. TAROKK KUPA 

Büféasztalos étkezés. 
 

 

Leves: Leves:   --  májgaluskaleves, apró galuskával, benne főtt zöldségekkel;májgaluskaleves, apró galuskával, benne főtt zöldségekkel;   
    --  brokkoli krém leves sajtos baguettel;brokkoli krém leves sajtos baguettel;   
  
Főétel:Főétel:   --  zöldfűszeres sajtkrémmel töltött csirkemell rántva, párolt zöldfűszeres sajtkrémmel töltött csirkemell rántva, párolt     
          zöldségekkel;zöldségekkel;  
    --  sonkával és gombával pirított sertésérmék petrezselymes rizzsel;sonkával és gombával pirított sertésérmék petrezselymes rizzsel;   
    --  vörösboros vadpörkölt házi burgonyafánkkal;vörösboros vadpörkölt házi burgonyafánkkal;   
    --  pirított baconnel és savanyú káposztával forgatott sztrapacska pirított baconnel és savanyú káposztával forgatott sztrapacska   
        tejfölösen;tejfölösen;  
  
Saláta:Saláta:   --  friss kevert saláta;friss kevert saláta;   
    --  házi savanyúságok;házi savanyúságok;   
  
Desszert:Desszert:  --  madártej habbal, karamellel;madártej habbal, karamellel;   
    --  panna cotta erdei gyümülcsraguval;panna cotta erdei gyümülcsraguval;   
  

A menüt ásványvízzel és kávéval v. cappuccino-val szolgálják fel! 


