Esküvői menüajánlatok

I. Menü:
Újházy tyúkhúsleves csigatésztával, Tálban
Esküvői vegyes tál:
Rántott sertésszelet, Fokhagymás tarja, Csirkemell bacon szalonnába tekerve
Petrezselymes burgonya, Rizi-bizi
Vegyes saláta
Ár: 6.900.-ft/fő
II. Menü:
Újházy tyúkhúsleves csigatésztával, Tálban
Nászasszony tála:
Zsiványbuksza, Roston sült pulykamell, Parajos csirkemell,
Petrezselymes burgonya, Gombás rizs
Vegyes saláta
Ár: 6.900.-ft/fő
III. Menü:
Vőlegényleves fürjtojással, Tálban
Vőfély tál:
Cordon Bleu, Újasszony pecsenye,
Májjal töltött kacsamell
Steak burgonya, Jázmin rizs
Vegyes saláta
Ár: 7.500.-ft/fő

Esküvői menüajánlatok

IV. Menü:
Újházy tyúkhúsleves csigatésztával, Tálban
Vegyes tál:
Ropogósra sült kacsacomb, Rántott pulykamell filé,
Csirkemájjal töltött sertésborda
Petrezselymes burgonya és Zöldséges rizs, Párolt lila káposzta
Vegyes saláta
Ár: 7.100.-ft/fő
V. Menü:
Vőlegényleves fürjtojással, Tálban
Vegyes tál:
Libamájjal töltött szűzérme, Egyben sült hizlalt hátszín, Gyömbéres kacsamell
Házi gombamártás
Zelleres burgonya püré, Rizi-bizi
Vegyes saláta
Ár: 7.900.-ft/fő

Éjfél utáni ételek svédasztalról:
Juhtúrós sztrapacska 1600ft/adag
Töltött káposzta -2000ft/adag
Borjúpaprikás galuskával -2000ft/adag
Marhapörkölt galuskával -2000ft/adag

Italcsomagok
Open-Bar ajánlatunk
Választható bármely menühöz
Csapolt sör (Heineken), Gál pincészet fehér, rozé, illetve vörös borai, szénsavas,
szénsavmentes üdítő,
Szénsavas, szénsavmentes ásványvíz, valamint kávé, capuccino
Korlátlan fogyasztással
Ár: 4400ft/fő

Open-Bar plusz ajánlatunk
Választható bármely menühöz
Csapolt sör (Heineken), Gál pincészet fehér, rozé, illetve vörös borai, szénsavas,
szénsavmentes üdítő,
Szénsavas, szénsavmentes ásványvíz, valamint kávé, capuccino
+3 féle rövidital (előzetes megbeszélés alapján)
Korlátlan fogyasztással
Választható röviditalok:
- Finnlandia vodka
- Unicum
- Jägermeister
- Ballantines
- Jim Beam
- Kósher szilvapálinka
- Vilmos körte pálinka
- Bailey’s
Ár: 5900ft/fő

A választott italcsomagot a megrendelt teljes létszámra felszámítjuk.
- A díszterítés: székhuzat masnival 500.-ft/db

Tisztelt Vendégeink!
A vacsora menük ára tartalmazza:
- Ételsor
- A terembér (50 fő feletti létszám esetén zártkörű)
- Nyitva tartás hosszabbítás (50 fő felett záróra 03:00h., 50 fő alatt záróra 01:00h)
díját.
- Őrzött Parkoló
Kedvezményeink:
- Gyermek kedvezmény: 50% a vacsora menüből 12 éves korig
- Szobaár kedvezmény: 11.000.-ft/éj/szoba
- Rövidital, aprósütemény megbeszélés szerint
Foglalás:
Foglaló: 100.000,- forint
Menü véglegesítésekor-legkésőbb 1 héttel az esküvő előtt- a kalkulált összeg 80
%-ra való kiegészítés.
Létszám, menü adag, illetve szobaszám módosítást legkésőbb 1 héttel az esküvő
előtt tudunk elfogadni.
A számla a véglegesített létszám alapján kerül kiállításra.
Az italcsomagok időtartama: 18:00-03:00h.ig
Az árak forintban értendőek, kézpénz fizetés esetén érvényesek, az Áfa-t nem
tartalmazzák.
Egyéb fizetési szándékukat kérjük, előre jelezzék.
Kisduna Étterem-Panzió
2330 Dunaharaszti Fő út 103
Kiss Zoltán üzletvezető
06-24-460-109, 20-495-41-11

