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Menükínálatunk osztálykirándulásokra:

„Akciós menüajánlatunk”:

MENÜ 1050,-Ft/fő

„Ákos”
Rozmaringos -kemencés csirkecomb, (egész), vele sült cikk 
burgonyával
Kis adag betyár saláta a tányéron

MENÜ 1.350,- Ft/fő

„A” 
Csontleves zöldségekkel, csigatésztával 
Rántott sertéskaraj burgonyapürével 
Házi vaníliás gyümölcskrém leves mentával

„B” 
Zöldségleves friss petrezselyemzölddel szórva 
Roston sült csirkemell filé párolt rizzsel, friss betyársalátával Házi vaníliás gyümölcskrém leves mentával

„C” 
Tejszínes fokhagymakrém leves pirítós kockával 
Roston sült sertésszelet bakonyi mártással, pirított tésztával 
Házi vaníliás gyümölcskrém leves mentával

„D” 
Tejfölös erdei gombaleves 
Tanyasi sertéspörkölt párolt tarhonyával 
Vegyes házi savanyúság 
Alma

„E”
A Park területén található Gőzös Büfénél, autentikus környezetben
Bográcsos pásztor tarhonya
Házi vegyes savanyúság, parasztkenyér
Házi limonádé, 1 pohár (3dl)

A minimális ételrendelés fajtánként 20 adag, kivéve a diétás menü. A menük egymással nem kombinálhatóak. 
A Gőzös Büfénél csak egyfajta menüt tudunk biztosítani.

Gőzös Büfé képek:     
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Szeri Kemping, Ópusztaszer

A  Szeri  Kemping közvetlenül  az  Ópusztaszeri  Nemzeti  Történeti  Emlékpark  területén  található.  Kiváló 
szálláslehetőség táborok, osztálykirándulások részére. 

A város zajától távol, megfelelő környezetet biztosít pl.:
 Természetismereti

 Fotós- és képzőművészeti 

 Sport

 Életmód

 Biciklis, autós és motoros táborok, találkozók elszállásolására.

A  turnusokat,  táborok  esetében  2015.  június  15-augusztus  31-ig,  hétfőtől  szombatig  (5  éj)  lehet  alakítani. 
Osztálykirándulásokat az időjárási viszonyoktól függően már 2015. május01-től tudjuk fogadni, egészen október 
végéig. Helyszín: 6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68.

Részvételi díj: 

3,800,- Ft/fő/éj (az ár 2015. 05. 31-ig leadott foglalásokra érvényes).  Négy éjszakát meghaladó foglalás esetén 
3,500,- Ft/fő/éj.
Ünnepnapokra és kiemelt rendezvényeinkre az akciós árak nem érvényesek!

Az ár nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, amely 18-70 év között 300 forint/fő/éj!
Ágynemű 300,- Ft/fő.
Az ár a szállásra és kétszeri étkezésre, reggeli és vacsora érvényes, az étkezések nem felcserélhetők. Menüajánlat  
a lap alján található.
Szálláslehetőségeink:

 3  db  négyszemélyes  apartmanban,  amelyben  tusoló  és  kialakított  konyhai  rész  található.  Az 
apartmanokba +1 db pótágy helyezhető. 

 14 db kétszemélyes faházban

 3 db jurtában, amelyben kényelmesen 6-8 személy fér el.

 100 db Sátorhely

 20 db lakókocsi hely, áram és vízvételi lehetőséggel

A kétszemélyes faházakhoz és a jurtához, illetve további helyeinkhez, igényes vizesblokk vendégeink 
rendelkezésére.
A kemping területén lehetőség van sütögetésre, bográcsozásra. Rossz idő esetére fedett helyet tudunk biztosítani 
a résztvevőknek, a kemping társalgójában, közös időtöltésre és játékokra.

Közeli programlehetőségek:
 Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, ahol megtekinthetik a Feszty-körképet, skanzent, lovas és 

nomád udvar, különböző történelmi kiállítások.... www.opusztaszer.hu 

 Csillagösvény Labirintus, távolság 100 méter www.csillagosveny.hu 

http://www.opusztaszer.hu/szericsarda
http://www.csillagosveny.hu/
http://www.opusztaszer.hu/
mailto:info@szericsarda.hu
http://www.szericsarda.hu/


Szeri Csárda 
6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68.
www.opusztaszer.hu/szericsarda     
www.szericsarda.hu 
info@szericsarda.hu 
+36/70-360-61-60
+36/30-313-70-84

E  mellett  ideális  szórakozási,  kulturális,  művészeti  lehetőségek  találhatók  Szegeden.  A  nyári  hőségben  a  
Sándorfalván  található  Nádastó  Szabadidőpark,  illetve  Szegeden  a  Napfényfürdő  kiváló  akár  felnőttek,  akár 
gyerekek számára.

Szeri Kemping elérhetőségei a nyitás előtti időszakban:

 70/360-61-60

 info@szericsarda.hu   , kemping@opusztaszer.hu 

 

Reggeli és vacsora ajánlataink:

• Főtt virsli, magvas mustárral, kenyérrel, tea vagy
• Zsemle, szalámival, vaj, hideg tej, dzsem vagy
• Müzli + zabpehely, hideg tej, natúr joghurt vagy
• Bundás kenyér, citromos tea vagy
• Fonott kalács, vajjal, meleg kakaóval

• Brassói „újragondolva” csirkemellből, sok zöldséggel összeforgatva, pirított burgonyával
• Ízletes tanyasi sertéspörkölt pirított szarvacskával, kovászos uborkával
• Pusztaszeri rakott burgonya, virslikarikákkal, sok tejföllel, tojással
• Rántott trappista sajt szeletek, hasábburgonyával, majonézzel
• Húsos-rakott tészta, füstölt sajtszeletekkel, kemencében sütve

Az egységes választást ebben az esetben is legyenek szívesek figyelembe venni!

Csoportos foglalás esetén 30 főig 1 kísérő, 30 főt meghaladó foglalás esetén 2 fő kísérő szállása és ellátása 
ingyenes.
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