ESKÜVŐI AJÁNLAT
Kedves Ifjú Pár!
90 fő befogadóképes, különtermünkkel egybenyitható éttermünk , esküvői
vacsorák,lakodalmak kiváló helyszíne. Menükártyák, ültető kártyák készítését is vállaljuk ez a
Ház ajándéka. A szalvéták, gyertyák színeit szabadon kiválaszthatják.
5 féle menüajánlattal állunk rendelkezésükre, ha érdeklődésüket felkeltettük, kérem,
szíveskedjenek befáradni a Vadász Étterem és Hotel*** -be és bővebb tájékoztatással tudunk
szolgálni!
Pénteken tartandó esküvő esetén 10% kedvezményt biztosítunk az ételszámla összegéből.
Esküvői menüajánlataink:
1. menü
Leves:
Húsleves metélttel, zöldségekkel
Meleg előétel:
Hortobágyi húsos palacsinta
Főétel:
Gödöllői töltött csirkecomb,
Sertésborda roston pirított gombával,
Pulykamell szezámmagos bundában
Párolt rizs, petrezselymes burgonya
Vegyes saláta
Éjfélkor:
Stefánia vagdalt, ecetes burgonyasaláta

3800 Ft/fő
All inclusive ajánlati ár: 7300 Ft/fő
2. menü
Leves:
Tyúkhúsleves gazdagon
Meleg előétel:
Lubi pecsenye galuskával
Főétel:
Csirkemell roston, sajtmártással
Rántott sertésborda
Gordon pulykamell
Párolt rizs, petrezselymes burgonya és oliván sütött zöldségek
Vegyes saláta
Éjfélkor:
Stefánia vagdalt ecetes burgonyasalátával, vagy
Töltött káposzta, vagy
Kaszinótojás, sonkatekercs, franciasaláta

3900 Ft/fő
All inclusive ajánlati ár: 7400 Ft/fő

3. menü
Leves:
Tyúkhúsleves májgaluskával
Meleg előétel:
Hortobágyi húsos palacsinta
Főétel:
Gödöllői töltött csirkecomb
Sertésborda sajttal, sonkával, csiperkével töltve
Pulykamell párizsi bundában
Párolt rizs, petrezselymes burgonya, oliván sütött zöldségek
Vegyes saláta
Éjfélkor:
Stefánia vagdalt ecetes burgonyasalátával, vagy
Töltött káposzta, vagy
Kaszinótojás, sonkatekercs, franciasaláta

4000 Ft/fő
All inclusive ajánlati ár: 7500 Ft/fő

4. menü
Hideg előétel:
Libamájpástétom narancsos áfonyával
Leves:
Újházi tyúkhúsleves
Főétel:
Bazsalikomos csirkemell mozarellával és paradicsommal sütve
Kijevi pulykamell
Fogas filé sörtésztában
Párolt rizs, petrezselymes burgonya, oliván sütött zöldségek
Vegyes saláta
Éjfélkor:
Stefánia vagdalt ecetes burgonyasalátával, vagy
Töltött káposzta, vagy
Kaszinótojás, sonkatekercs, franciasaláta

4100 Ft/fő
All inclusive ajánlati ár: 7600 Ft/fő

5. menü
Hideg előétel:
Sárgadinnye füstölt sonkával
Leves:
Újházi tyúkhúsleves
Főétel:
Pulykamell roston tejszínes gombamártással
Fogas filé rántva
Sertésborda libamájjal töltve
Párolt rizs, petrezselymes burgonya, oliván sütött zöldségek
Vegyes saláta
Éjfélkor:
Vörösboros vadpörkölt dödöllével

4200 Ft/fő
All inclusive ajánlati ár: 7700 Ft/fő
Az éjfélkor felszolgált vacsora mennyisége a megrendelt menü-darabszám 30%-a.
Az all inclusive ajánlati ár tartalmazza a választott menüt és az alábbi italok korlátlan
helyben történő fogyasztását az érkezéstől számított 8 órán keresztül.
Fogadó ital:
Pohárpezsgő
Italok a vacsorához:
Alkoholmentes italok:
Házi limonádé /citromos, bodzás/
Naturaqua ásványvíz (csendes, dús)
Coca cola, Coca cola light/1,25iter, Sprite/1,25liter,
Fanta/1,25liter
Almalé, rostos narancslé, rostos őszibaracklé
Sör,bor:
Csapolt Dreher Classic, Alkoholmentes sör
Balatonboglári Olaszrizling minőségi száraz fehérbor
Délbalatoni Muskotály Cuvée minőségi félédes fehérbor
Vaskeresztesi Kékfrankos minőségi száraz vörösbor
Kávé:
Espresso kávé Lamigi Caffe,Capuccino Lamigi Caffe

A fenti italokon kívüli bármely fogyasztás az itallapon feltüntetett árakon
történik. Áraink szervízdíjat nem tartalmaznak ezért amennyiben
elégedettek felszolgálóink munkájával díjazásukat Önökre bízzuk!
Az all inclusive ajánlatban gyermekeknek(4-10 kor között) fél adag menüt számolunk fel.
Az esküvői időpont lefoglalása az előleg befizetésével- 30.000.-ft válik érvényessé.
Esküvői terítéseinkről készült videóink megtekinthetők honlapunk esküvői ajánlat rovatában.
-www.vadaszhotel.huAz esküvői menükkel illetve a lebonyolítással kapcsolatos kérdésekkel forduljon bizalommal
esküvői rendezvényeink kapcsolattartójához:
Sajgó Erika-06204273549-

Vadász Étterem-0694/511-052

