ESKÜVŐI MENÜAJÁNLAT
2022
VENDÉGFOGADÁS

ÁRAK

- sajtos tepertős pogácsa 10 dkg / fő
- hideg, meleg falatkák kanapék
- hidegtálak

500,-Ft / fő
2.500,-Ft / fő
3.000,-Ft / fő

ITALOK
Üdítő, ásványvíz, kávé capuccino, bor, sör
fogyás alapján történő elszámolással
MENÜAJÁNLAT
Pezsgős köszöntő (száraz, édes, alkoholmentes )

700,-Ft / fő

ELŐÉTELEK
Hideg előételek
- Roston sült libamáj tavaszi salátaágyon
pirított baconszalonnával tökmagolajos-balzsamecetese öntettel
- Tatár beefsteak (150 gr) bagettal
- Lazactatár
- Spenóttal töltött fogasfilé halikra mártással és francia salátával
Meleg előételek
- Hortobágyi húsos palacsinta
- Borjúpörkölt házi galuskával
- Tanyasi csirkepörkölt széles metélttel
- Roston sült libamáj ( 10 dkg ) bundás kenyéren tálalva, rántott
hagymakarikával és őszibarackkal
- Garnéla nyársak fokhagymás olívában sütve, grillezett zöldségekkel

5.500,-Ft / fő
4.990,-Ft / fő
3.200,-Ft / fő
3.200,-Ft / fő
2.500,-Ft / fő
3.690,-Ft / fő
2.600,-Ft / fő
5.500,-Ft / fő
4.400,-Ft / fő

LEVESEK
Újházi tyúkhúsleves tálban tálalva
Marha húsleves a benne főtt zöldségekkel, hússal és orsó tésztával
Tárkonyos borjúragu leves tálban tálalva
Aktuális hideg gyümölcsleves tejszínhabbal
Legényfogó leves
Maximum kétfajta leves választható.

1.850,-Ft / fő
1.850,-Ft / fő
1.850,-Ft / fő
1.850,-Ft / fő
1.850,- Ft / fő

ESKÜVŐI BŐSÉGTÁLAK
I. Bőségtál
Alkalmi vegyestál:
- gödöllői töltött csirkecomb
- rántott csirkemell filé
- mandulás, párizsi pulykamell filé
- fokhagymás sertés flekken
Vegyes köret:
- petrezselymes burgonya
- párolt rizs
- vajban párolt zöldségek
Friss vegyes saláta
A menü értéke: 7400,- Ft / fő
II. Bőségtál
Alkalmi vegyestál:
- grillezett fokhagymás csirkemell filé
- rántott szűzérme
- aszalt szilvával és sajttal töltött pulykamell filé
- fokhagymás sertésflekken
Vegyes köret:
- petrezselymes burgonya
- párolt rizs
-vajban párolt zöldségek
Friss vegyes saláta
A menü értéke: 7.400,-Ft / fő

III. Bőségtál
Alkalmi vegyestál:
- ropogós kacsacomb
- szűzérme sajtos bundában
- sonkával és sajttal töltött pulykamell filé
- fokhagymás sertésflekken
Vegyes köret:
- petrezselymes burgonya
- párolt rizs
- almás párolt káposzta
- vajban párolt zöldségek
Friss vegyes saláta
A menü értéke: 7.600,-Ft / fő
IV. Bőségtál
Alkalmi vegyestál:
- camembert sajttal és parajjal töltött csirkemell filé
- rántott szűzérme
- mandulás, párizsi pulykamell filé
- rozmaringos kacsamell filé
Vegyes köret:
- petrezselymes burgonya
- párolt rizs
- vajban párolt zöldségek
Friss vegyes saláta
A menü értéke: 7.600,-Ft / fő

V. Bőségtál
Alkalmi vegyestál:
- kapros snidlinges juhtúróval töltött csirkemell filé
- sajttal, sonkával töltött pulykamell filé
- gödöllői töltött csirkecomb
- cigánypecsenye
- rántott gomba
- rántott sajt
Vegyes köret:
- pirított burgonya
- petrezselymes rizs
- vajas zöldségek
Friss vegyes saláta
A menü értéke: 7.900,-Ft / fő
VI. Bőségtál
Alkalmi vegyestál:
- bacon szalonnába csavart csirkemell filé
- aszalt szilvával, sajttal töltött pulykamell filé
- szűzérmék pirított gombával
- rántott gombafejek
Vegyes köret:
- pirított burgonya
- petrezselymes rizs
- vajas zöldség
Friss vegyes saláta
A menü értéke: 7.800,-Ft / fő

VII. Bőségtál
Alkalmi vegyes tál:
- gödöllői töltött csirkecomb
- balatoni fogas szelet rántva
- pulyka gordon bleu
- pácolt egészben sült szűzsült
- rántott gomba és karfiol
Vegyes köret:
- rizi-bizi
- steak burgonya
- burgonyapüré
Friss vegyes saláta
A menü értéke: 7.900,-Ft / fő
VIII. Bőségtál
Alkalmi vegyestál:
- szűzérmék pankó morzsában rántva
- fogasfilé Orly módra
- libamáj roston
- grillen sült pácolt csirkemellfilé
- rántott camembert
Vegyes köret:
- grillezett zöldségek
- petrezselymes basmati rizs
- csónakburgonya
Friss vegyes saláta
A menü értéke: 9.900,-Ft / fő

DESSZERT

ÁRAK

- Somlói galuska kehelyben
- Csokoládé vulkán mézes-cointreaus málnaraguval
- Mini sajttorta karamell öntettel
- Gyümölcstál aktuális gyümölcsökkel
- Csokoládé szökőkút gyümölcsökkel

1.600,-Ft / fő
1.600,-Ft / fő
1.600,-Ft / fő
1.600,-Ft / fő
1.600,-Ft / fő

ÉJFÉLI MENÜ BÜFÉASZTALON
- Arácsi töltött káposzta mini töltelékkel, benne főtt húsokkal
- Tüzes szarvaspörkölt dödöllével
- Borjúpörkölt galuskával

2.980,-Ft / adag
3.680,-Ft / adag
3.680,-Ft / adag

Kevert saláták a visszatálalt húsokhoz:
- Görög salátatál
- Tökmagolajos, balzsamecetes salátatál
- Friss salátatál joghurtos, fokhagymás dresszinggel
- Majonézes burgonyasaláta
- Lilahagymás burgonyasaláta
- Franciasaláta

1.980,-Ft / adag
1.980,-Ft / adag
1.980,-Ft / adag
1.280,-Ft / adag
1.280,-Ft / adag
1.280,-Ft / adag

ITALFOGYASZTÁS
- 50-100 fő között aktuális itallap árakból 5 % kedvezmény
- 100 fő felett aktuális itallap árakból 10 % kedvezmény
Megrendelő által behozni kívánt ital
Amennyiben italokat kíván behozni, úgy különdíjat, azaz dugódíjat számolunk fel,
amely tartalmazza a tárolást, hűtést, szakszerű felszolgálást, a szükséges eszközök biztosítását.
- behozott borok esetén
- behozott sörök esetén
- behozott üdítő, ásványvíz esetén
- behozott rövidital esetén (18 év feletti fő esetén)
Szükség esetén citromot, narancsot, jeget biztosítunk.
Koktélbár építése külön elszámolás alapján.

1.200,-Ft / fő
1.300,-Ft / fő
1.400,-Ft / fő
2.800,-Ft / fő

TORTA, SÜTEMÉNY
- torta, sütemény behozható 600,-Ft / fő áron, amely tartalmazza a torták, édes és sós sütemények
tárolását, hűtését, szakszerű felszolgálását, eszközök biztosítását
- csomagolás külön térítési díj ellenében
SZERTARTÁS HELYSZÍNE
Emeleti teraszon, eső esetén belső teraszon.
Terasz berendezése, helyszín kialakítása max. 80 fő-ig 40.000,-Ft + Áfa azaz 50.800,-Ft
amely a díszítést nem tartalmazza.
Helyszín biztosítása a megrendelőnek a rendezvényt megelőző nap 12:00-től
amennyiben nem előzi rendezvény az esküvőt. Ebben az esetben az esküvő napján 07:00-tól
van lehetőség díszítésre.
A terem lebontása másnap 12:00-ig, maradék ételek, italok elszállítása 11:00-ig
RENDEZVÉNYTEREM BÉRLETI DÍJA ESKÜVŐ ESETÉN
1. Rendezvényterem max. 55 fős esküvő esetén:
- 20-55 fő között ingyenes
- 20 fő alatt 15.000,-Ft/óra + Áfa
2. Balaton terem 50-100 fő esküvő esetén:
- 50-100 fő esetén ingyenes 04:00-ig utána minden megkezdett óra 40.000,-Ft + Áfa
- 20-50 fő esetén 20.000,-Ft/óra + Áfa
Az árak tartalmazzák a hűtést, fűtést, takarítást.
RENDEZVÉNY DÍSZÍTÉSE
A megrendelő által választott dekoratőrrel.
Az esküvői rendezvényről minden alkalommal szerződés köttetik.
LÉTSZÁM MÓDOSÍTÁSA
A rendezvényt megelőző 5 nappal a szerződésben szereplő vendéglétszám
max. 10 % eltérését tudjuk elfogadni.
Amennyiben a menüt a felsorolt ételekből nem sikerülne összeállítani,
úgy a megrendelő igényének megfelelő menü szerkesztésére nyitottak vagyunk.
Áraink tartalmazzák az Áfát és a 12 % szervízdíjat.
Áraink 2022.01.01-12.31-ig érvényesek.

