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A) Klasszikus esküvői ajánlat
Vendégváró falatkák:
o Friss, meleg házi sajtos pogácsa
o Sajtos masni

Leves:
o Tyúkhúsleves házi csigatésztával, zöldségekkel és csontján hagyott főtt tyúkhússal
A főtt hús és a zöldségek külön kerülnek tálalásra.

Meleg előétel (4 személyenként tálalva,2 féle módon választható):
o Töltött káposzta
Igény szerint készítjük el savanyú és édes káposztából, kaprosan, paradicsomosan vagy debreceni
módon.

Főétel:
Klasszikus tál
o Vegyes sültes bőségtál:
Csirkemell filé sajttal-, sonkával töltve, Rántott sertés szelet, Sörben érlelt omlós oldalas,
Majorannában pácolt csirkecomb filé vaslapon sütve, Sajtszeletek rántva, Rántott karfiol
o Köret:
Zöldséggel párolt rizs, Hasábburgonya, Friss saláta

Savanyúság (személyenként tálalva, 2 félét lehet választani):
o
o
o
o
o

uborkasaláta
paradicsomsaláta
káposztasaláta
csemege uborka
vegyes vágott

Gyümölcsoázis:
Idénygyümölcsökből összeállítva. (20-25 dkg/fő)

Éjféli svédasztal:
o Hideg-meleg sültek
Fasírt golyók, Debreceni karaj, Töltött dagadó, Rántott sertés szelet
o Saláta (2 félét lehet választani)
Francia, Burgonya, Kukorica, Görög, Friss kerti saláták
o Vörösboros marhalábszár pörkölt
Köret (2 félét lehet választani)
Főtt burgonya, Pirított Tarhonya, Galuska

Italok korlátlan fogyasztással:
o
o
o
o
o
o
o

szénsavas és szénsavmentes ásványvíz
szénsavas és szénsavmentes üdítőitalok
csapolt világos sör
Varga Ház borai (fehér: Irsai Olivér és Muskotály, vörös: Cabernet sauvignon ésMerlot, rosé)
a ház pálinkája (3-4 féle ízben)
vodka, krémlikőr, száraz-, édes- és kölyök pezsgő, Unicum, Jägermeister, Whiskey, Berentzen alma
kávé, cappuccino, forró csokoládé

B) Diszkont ajánlat
Klasszikus esküvői ajánlatunk éjféli marhapörkölt nélkül, illetve korlátlanul fogyasztható röviditalokból
csak házunk pálinkáinak kínálatával.

C) Exkluzív svédasztalos ajánlat
A leves és a töltött káposzta felszolgálása után látványos svédasztal nyitás, pirotechnikai meglepetéssel.
o Svédasztalos kínálat:
Ízletes, látványos, speciális fogások és köretek bőséges kínálata.

C) Exkluzív svédasztalos ajánlat
A leves és a töltött káposzta felszolgálása után, látványos svédasztal nyitás, pirotechnikai
meglepetéssel
Meleg Ételek
Csirkemell-csíkok parmezános bundában
Mézes-fokhagymás libamell, párolt, aszalt gyümölcsökkel
Sertésoldalas barbecue mártásban
Pulykanyárs dijoni gyöngyhagymamártással
Kemencében sült borjúcsülök
Egészben sült malac vagy malac comb, káposztás burgonyával
(A vendég előtt darabolva, szeletelve)
Vörösboros marhalábszár-pörkölt, benne főtt zsemlegombóccal
(állványon, bográcsban)
Egész petrezselymes burgonya
Rizi-bizi
Vegyes zöldségek roston
Vegyes savanyúság
Sajttál
Gyümölcsoázis
Éjféli hideg svédasztal
Sushi variációk
Joghurtos csirkemell zöldségágyon
Sajtos brokkolival töltött pulykamell
Sült kacsacomb kenyérhajóban, vadrizses salátán
Zöldfüvekkel töltött sertés szűz rolád
Mogyorós burgonyasaláta
Waldorf saláta
Svédgomba saláta
Friss saláta öntettel

Amit még érdemes tudni:
o A behozott sütemények, menyasszonyi torta hűtése és felszolgálása díjmentes.
o A megrendelő által behozott italok szervizét, hűtését, felszolgálását biztosítjuk.
o Amennyiben az A) vagy a C) ajánlat választása esetén a megrendelő a teljes szeszesitalcsomagot
biztosítja, a felnőtt vendégek részvételi díjából 1.000 Ft / fő kedvezményben részesül.
o Gyermek etetőszéket biztosítunk.
o Nincsenek rejtett költségek, terembérletet és szervízdíjat nem számolunk fel.

Az esküvői vacsora díja korlátlan italfogyasztással:

Pénteken:

Szombaton:

A) Klasszikus esküvői ajánlat

A) Klasszikus esküvői ajánlat

14 éves kortól: 10.000 Ft / fő
3–14 éves korig: 6.000 Ft / fő
3 éves korig: ingyenes

14 éves kortól: 12.000 Ft / fő
3–14 éves korig: 8.000 Ft / fő
3 éves korig: ingyenes

B) Diszkont ajánlat

B) Diszkont ajánlat

14 éves kortól: 9.000 Ft / fő
3–14 éves korig: 6.000 Ft / fő
3 éves korig: ingyenes

14 éves kortól: 10.000 Ft / fő
3–14 éves korig: 7.000 Ft / fő
3 éves korig: ingyenes

C) Exkluzív svédasztalos ajánlat C) Exkluzív svédasztalos ajánlat
A) Klasszikus esküvői ajánlat + 2000 Ft/fő
3 éves korig: ingyenes

A) Klasszikus esküvői ajánlat + 2000 Ft/fő
3 éves korig: ingyenes

Dekoráció
Lovagterem (befogadóképessége: 30 fő)
o
o
o
o

Főasztal háttérdekoráció
Főasztal és svédasztalok dekorációja
Vendégtér asztali dekoráció (vázák, asztali futók, fehér abroszok, szalvéták, menühengerek)
Ültető tábla

Dekoráció díja: 30.000 Ft

Borozó (befogadóképessége: 50 fő)
o
o
o
o

Főasztal háttérdekoráció
Főasztal és svédasztalok dekorációja
Vendégtér asztali dekoráció (vázák, asztali futók, fehér abroszok, szalvéták, menühengerek)
Ültető tábla

Dekoráció díja: 40.000 Ft

Bálterem (befogadóképessége: 70fő)
o
o
o
o

Főasztal háttérdekoráció
Főasztal és svédasztalok dekorációja
Vendégtér asztali dekoráció (vázák, asztali futók, fehér abroszok, szalvéták, menühengerek)
Ültető tábla

Dekoráció díja: 60.000 Ft

Székszoknya díja
o Masni nélkül 400 Ft / db
o Masnival 500 Ft / db

További szolgáltatásaink
Slide-show

10.000 Ft / alkalom

(projektor, notebook,
vetítővászon, személyzet)

Csokoládé szökőkút
Léggömbök
Óriás léggömb-szív
Koktélpult
o
o
o
o

Mojito
Sex on the beach
Pina Colada
Tequila Sunrise

5000 Ft / óra
200 Ft / db (normál)
400 Ft/ db (héliumos)
15.000 Ft / db
500 Ft / db (minimum 50 db)

