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Five  X Bowling Center 

Soho Restaurant & Cafe Bar 

H – 8000 Székesfehérvár, Palotai út 6. 
       Tel : +36 30 53 53 533 

                     Email: info@fivex.hu 



                                                                                                                                

Tisztelt Partnerünk!  

Köszönettel   vettük   érdeklődését  rendezvényhelyszínünk   iránt.   Kérésének   megfelelően,  
küldöm  ajánlatunkat.   Természetesen  megrendelőink   igényeihez,  mind  kínálatban,   mind  
árban   rugalmasan    alkalmazkodunk.   Örömmel    várjuk   Székesfehérvár    legnívósabb  
szórakoztató és gasztronómiai komplexumában a FIVE X-ben.  

Nagy odafigyeléssel és az egyedi igények figyelembe vételével állunk rendelkezésre:  

- céges rendezvények   
- születésnapi party-k   
- osztálytalálkozók  
- családi összejövetelek 
- lány- és legénybúcsú 
 
  
  

magas szintű  lebonyolításában. Általános és személyre szabott catering ajánlatunk kapcsán  
állok szíves rendelkezésére.   

A  M.E.G.Alliance cégcsoport nevében kívánok kellemes időtöltést és felhőtlen szórakozást a  
Soho Étterem & Five X Bowling Centerben.   

    Üdvözlettel :   

Volálik Ádám 
Székesfehérvár, 8000, Palotai út 6.  
Tel.  : 06-70-931-0220 
Tel.  : 06-30-535-3533 
E-mail: info@fivex.hu  

                             FEHÉR PALOTA - 8000 Székesfehérvár, Palotai út 6. · t: +36 22 503 935 · 



  

                                                                                                                 

Five X Bowling Center 

Egységünk teljes egészében megújult design-nal, a Fehér Palota üzletközpontban található  
2000  m²-es  területen,  300  fő  ültetéséhez  alkalmas , több  száz  ingyenes  parkolóhellyel.   
A nyári időszakban kellemes mediterrán stílusú, 150 férőhelyes terasszal bővülve várjuk 
kedves vendégeinket.  

Five  X  Bar  &  Bowling  Center  a  minőségi  kikapcsolódásra  vágyók  számára  a  lehetőségek  
tárháza.  10  bowlingpályánk  és  9  professzionális  biliárd  asztalunk  világszínvonalú  technikai  
képességekkel rendelkezik. Az igazi kikapcsolodás élményét a 4 projector és a 6 plazma TV  
teszi teljessé. A kellemes hangulatú lounge-ban a legtrendibb zenei felhozatal szórakoztatja a  
vendégeket.  
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Soho Restaurant & Cafe Bar 

A  Soho   Étterem  kifogástalan  személyzettel,   magas  színvonalon,  igényes   külsővel  várja  
Önöket.   Éttermünkben   letisztult,   innovatív   belsőépítészeti   megoldásokkal,    és   magas  
színvonalonú nemzetközi ételekkel várjuk vendégeinket.   

Ételeink   vendégbarát   kiszolgálással   a   legkiválóbb    alapanyagokból,   a   legmodernebb 
konyhatechnológiával elkészítve kerülnek szervírozásra. 
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Svédasztalos ajánlatok 

Az ételsorok összeállítása természetesen a megrendelő kívánsága szerint változtatható! 

Svédasztalos ajánlat illetve italcsomag 30 fő felett kérhető. 

Tányérszervizes ajánlat legfeljebb 30 főig lehetséges . 

A feltüntetett árak bruttó árak ! 

Terembérleti díjat nem számolunk fel ! 

További információért forduljon bizalommal üzletvezetőnkhöz:  

Volálik Ádám 
Székesfehérvár, 8000. Palotai út 6.  
Tel.  : 06-70-931-0220 
Tel.  : 06-30-535-3533 
E-mail: info@fivex.hu  

                                FEHÉR PALOTA - 8000 Székesfehérvár, Palotai út 6. · t: +36 22 503 935 



  

                                                                                                                          

Ajánlatunk ára   5700  Ft/fő 

                                  FEHÉR PALOTA - 8000 Székesfehérvár, Palotai út 6. · t: +36 22 503 935 

Hideg ízelítő 
Erdélyi padlizsánkrém kerti zöldekkel, Zöldfűszeres túrókrém, sajt variációk, sertés szűz falatok borskéregben,  

pizza kenyér, házi kenyér 
 

Friss saláta píritott erdei gombákkal 

Kapros -majonézes kukorica saláta 2.0 

Gyöngyöző tyúkhúsleves gazdagon 

Áfonyás szarvas ragu, píritott zsemlegombóccal 

Mini bécsi szelet fűszeres steakburgonyával 

Baconbe tekert csirkemell falatok sajtmártással, parmezános burgonyapürével, ruccolával 

Brokkolis-fehérboros harcsaragu, jázminrizs  

Somlói galuska A’la „SOHO” 

Erdei gyümölcsös morzsás sütemény 

 

Fehércsokis-mangós sajttorta karamell öntettel 

„A” variáció  „Soho” 
 



  

                                                                                                       

         „B” variáció    „Risto” 
Hideg ízelítő 

Füstölt lazac, pármai sonkaszeletek, lángolt kolbász falatok, camembert sajt,sózott vaj, sült paprikakrém,  
kerti zöldek 

pizza kenyér, házi kenyér 
 

Bajor burgonyasaláta ,lilahagyma 

Görög saláta 

Sárga paprika krémleves  

Bacon köntösbe bújtatott sertés szűz erdei gombával és kacsamájjal töltve,  

francia rakott burgonyával 

Aszalt barackkal és camembert sajttal töltött csirkemell rántva jázmin rizs 

Sertés BBQ-oldalas, rozmaringos paprikaraguval, petrezselymes burgonya 

Roston sült lazacfilé , tejszínes nyári zöldségekkel 

Kávés Panna Cotta 

Gyömbéres csokoládétorta 

Ajánlatunk  ára   6800  Ft/fő 

 

„C” variáció  „Garden” 

Hideg ízelítő  
Anti Pasti –grillezett, marinált zöldségek, házi vajkrém, roppanós kenyér 

Friss zöldsaláta házi dresszinggel 

Bulgursaláta sült paprikával, olíva 

Zöldborsó krémleves  

Grillezett Haloumi, paradicsom Salsa,   Fűszerkéregben sült gombafejek, házi majonéz 2.0 

Gorgonzolás-sütötök rizottó, ruccola   

Erdei gombás Ravioli, aszalt paradicsom 

Hideg túrógombőc mogyorókéregben, erdei gyümölcsragu  

Soho Mille Feuille, mangó 

Ajánlatunk ára   4600  Ft/fő 
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Tányérszervizes menüajánlatok 
(30 főig) 

„A” Menü 

Amuse Bouche 

Aranyló consomme’ gazdagon, 

Csirkemell fekete erdő sonka köntösben, parmezán risotto, aszalt paradicsom 

Házi Milka Oreo parfé 

 

 

4500 Ft / fő 

Amuse Bouche 

Sárga paprikakrémleves, tejfölhab, kolbászmorzsa 

Sertés szűzmignon, cukkinis paprikaragu, rozmarin glace, röszti-burgonya 

Hideg túrógombóc mogyorókéregben, mangó 

 

„B” Menü 

4700 Ft / fő 

„C” Menü 

Amuse Bouche 

Hideg gyümölcsleves  

Bélszínérmék erdei gombás raviolival, tejfölhab, kolbászmorzsa 

Gyömbéres csokoládétorta 
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6800 Ft / fő 

„Vega” Menü 

4500 Ft / fő 

Amuse Bouche 

Sárga paprika krémleves  

Sült paprikás bulgursaláta, burrata, Pesto 

Mille Feuille, bazsalikomos eperragu 

 



  

  

                                                                                                            

 

 
 

 

Italcsomag ajánlatunk 

Alkoholmentes italcsomag 

Rostos és szűrt gyümölcslevek 

(narancs juice, őszibarack nektár, ananász juice, almalé, áfonyalé) 

Barackos és Citromos Ice tea 

Szénsavas üdítők   

(cola, cola light, fanta narancs, tonik, sprite) 

Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 

Lavazza Kávé,  Althaus Tea 

 

 

Az italcsomag ára :  1250 ,-/Fő/óra 

„Soft”  italcsomag ajánlatunk 

Rostos és szűrt gyümölcslevek 

(narancs juice, őszibarack nektár, ananász juice, almalé, áfonyalé) 

Barackos és Citromos Ice tea 

Szénsavas üdítők 

(cola, -light, -zero, fanta narancs, tonik, sprite) 

Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 

Fehér-vörös-rosé folyó borok 

Csapolt sör (Dreher Pale Ale ) 

 

  Az italcsomag ára :  1350 ,-/Fő/óra 

                              FEHÉR PALOTA - 8000 Székesfehérvár, Palotai út 6. · t: +36 22 503 935           

30 fő felett, minimum 3 órás intervallumra igényelhető 



  

             

 

„Standard” italcsomag 

Rostos és szűrt gyümölcslevek 

(narancs juice, őszibarack nektár, ananász juice, almalé, áfonyalé) 

Barackos és Citromos Ice tea 
Szénsavas üdítők 

(cola,- light, -zero, narancs, gyömbér, tonik, sprite) 

Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 

Csapolt sör   (Dreher Pale Ale ) 

Fehér,- vörös és rosé folyó borok 

Rövid italok 

(Absolut vodka, Ballantines whisky, Havanna 3 years rum,  

Rézangyal pálinka ) 

 

Az italcsomag ára : 2250  ,-/Fő/óra 

„FiveX GOLD” italcsomag 

Rostos és szűrt gyümölcslevek 

(ananászlé, almalé, narancslé, őszibaracklé, áfonyalé) 

Jeges tea 

(citromos, barackos) 

Szénsavas üdítők 

(cola, cola light, narancs, gyömbér, tonik, sprite) 

Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 

Csapolt sör  ( Dreher Pale Ale ) 

Fehér,- vörös és rosé folyó borok 

Rövid italok 

(Absolut Vodka, Ballantines Whisky, Havanna 3years Rum,  

Bailey’s, Rézangyal pálinka ) 

Cocktail és Longdrink 

(Mojito, Pina Colada, Tequila Sunrise, Cuba Libre, Gin Tonic) 

Az italcsomag ára : 2550,-/Fő/óra 
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Fizetési lehetőségeink: 

Készpénz 

Bankkártya 

Átutalás 

 

 

Étel és ital áraink után +10% szervizdíjat számítunk fel! 

Cégadatok: 

    Strike Bowling Center Szolgaltato Kft. 

                          Budapest – 1021 Budakeszi út 71. C1/1 

Bankszámlaszám: OTP 11743040 – 20069964 - 00000000 

 

A részletekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal.  

Üdvözlettel :   

Volálik Ádám 
Székesfehérvár, 8000. Palotai út 6.  
Tel.  : 06-70-931-0220 
Tel.  : 06- 30-535-3533 
E-mail: info@fivex.hu  
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AJÁNLATUNK NEM MINŐSÜL FOGLALÁSNAK! 

Foglalásának véglegesítését a FIVE X vezetőségének írásban kell 

visszaigazolnia! 


