
Alkony-öböl Grill Étterem 
�Tihany, Ófalu utca 13. 

�06-87-215-654 

TRADÍCIONÁLIS, FRISS TENGERI ÉTELEK 
(ÉS MÉG SZÁMTALAN FÖLDI JÓ) 

Mint sok más tengerparti étterem, az Alkony-öböl is könnyed légkörére a legbüszkébb, hisz nálunk bármit 
megrendelhet. Déltıl éjfélig állunk rendelkezésére, bármilyen társasággal érkezik is: baráti kettesben, avagy egy 
vidám éjszakai kompániával. Ami pedig a ricsajozást illeti – nos, rendelkezünk egy különteremmel is, amely 
garantáltan hangszigetelt! Miben más az Alkony-öböl? Mi nem elégszünk meg a friss hallal és a tengeri 
rákkal.Kissé erélyes (bár barátságos) konyhafınökünk, Hank ragaszkodik ahhoz, hogy a nemzetközi ételek és 
különféle ínyencségek széles választéka álljon vendégeink rendelkezésére. Az ízeink felülmúlhatatlanok! És 
mindez méltányos árakon. Egyre azonban vigyázzon! Hank nem híve a kis adagoknak – hozzánk, az Alkony-
öböl Étteremben csak üres gyomorral szabad eljönni. (Három fogásnál többet egyébként még senki sem tudott 
megenni nálunk. De ha mégis…) Éljen minden naposparti! Várja Önt az Alkony-öböl Étterem. 

1996.április 3. 
A MAI NAP SPECIALITÁSA 

Próbálja ki háromfogásos „Farkaséhes medve” menünket: 

Rákleves 
Pástétom szinte minden menyiségben 

Rumos, mazsolás, cukrozott gyümölcsös, tejszínhabos fream (extra adag) 

mindössze 1095 Ft 

Elıételek: 

Zöld palacsinta (Crêpes farcies) 200 Ft 
Rákleves 295 Ft 
Homárpástétom pirítóson a la Hank 350 Ft 
Naposparti tengeri osztriga (6db) 400 Ft 

Fıételek: 

Hallal töltött palacsinta 850 Ft 
Sült rombuszhal fenyımaggal 1200 Ft 
Tıkehallszelet vargányával 950 Ft 
Főszeres pácolt pisztráng 1050 Ft 



Feladat: 

A nyers szöveget megtalálhatod:  P:\TANFOLY\ECDL-2010\tihany.doc 
 
 
1. Gépeld be a hiányzó részeket:  

- középre igazított cím és alcím zárójelben 
- a címnél a boriték és a telefon a Beszúrás/Szimbólum/Windings -ben található 
- a zöld palacsinta mögött a zárójeles rész, a furcsa betőt a Beszúrás/Szimbólum/Arial 

részben találhatod 

2. Lapbeállítások: 
A4-es, álló lapon a jobb és bal margók 2,5 cm-esek. A felsı és a lenti pedig 4 cm-esek. 

3. Az elsı bekezdés után 36pt-nyi, az összes többi után 18pt-nyi szünet van. 

4. A „mindössze” kezdető sortól kezdve a bal bekezdés margó 4 cm.  

5. A szövegben figyelj a vastagított, a dılt, az aláhúzott, illetve a nagy betőkre! 

6. Az elsı 3 sor és az árakkal jelzett ételek mind Arial típusú betők, a többi Times New 
Roman. 

7. Betőméretek: 
- minden 12-es kivéve: 

- elsı sor: 24–es 
- második két sor 14-es 
- cím és alcím 16-os 
- apró betős bekezdés 10-es 

8. Figyelj rá, hogy munka közben is ments!   
 


