Menüajánlat 100 fős ültetett esküvőre
I. Variáció
Menüsor vacsorára
(Felszolgálóink által szervírozva.)
Leves tálban tálalva
Újházi tyúkhúsleves csigatésztával
(zöldségfélék és a hús külön feltálalva tormával és erős Pistával)
Fő étel tálon tálalva
Gödöllői töltött csirkecomb, pulykamell csíkok Orly bundában,
Szezámmagos csirkemell falatkák, Cigánypecsenye, rántott zöldségek (cukkini, karfiol)
Petrezselymes burgonya, rizi-bizi, vegyes zöldköret
Vegyes házi savanyúság (csalamádé, csemege uborka)

Desszert és finomságok
Aprósütemények az Önök ajánlata szerint.
Frissen főzött krémes Caffé Perté Eszpresso kávé
Tejhabos cappuccino Caffé Perté kávéval

Éjszakai büféasztal
50 adag Mini töltött káposzta házi föllel
100 adagos Gyümölcsoázis idénygyümölcsökből

Italok
Ásványvíz 0,25 l (szénsavas és szénsavmentes)
Szénsavas üdítő 0,2 l (coca-cola, coca-cola light, fanta narancs, tonic, sprite, gyömbér)
Szénsavmentes üdítőital 0,2 (100 %-os cappy narancs, cappy őszibarack)
Palackozott borválogatás elismer borászok pincészetéből
Jéghideg csapolt sör, Alkoholmentes sör
Rövid italok Jägermaister, Ballantines whisky, Baileys, Zsindelyes pálinka,
(Az italok számlázása utólagos elszámolással fogyás után beszerzési nagyker áron
történik. Az ital választék természetesen az igények szerint módosítható.)
6 fő Kiszolgáló személyzet
Menüár 50 fő esetén: 6 490.-Ft/fő + Áfa
Menüár 100 fő esetén: 5 790.-Ft/fő + Áfa
Menüár 150 fő esetén: 5 590.-Ft/fő + Áfa
Menüár 200 fő esetén: 5 490.-Ft/fő + Áfa
Ajánlatunk, bár komplex egységet képez, minden tételében módosítható.
Ajánlatunk a saját eszközparkkal történő lebonyolítást és a
kitelepülés költségeit is magába foglalja.

Menüajánlat 100 fős ültetett esküvőre
II. Variáció
Menüsor vacsorára
(Felszolgálóink által szervírozva.)
Hideg előétel
Hideg töltött finomságok saláta ágyon
Leves tálban tálalva
Tárkonyos borjúragú leves
Fő étel sültes tálon tálalva
„Kedvenc tekercs” baconnal és sajttal töltve, rozmaringos kacsacomb
almás káposztával, Colbert szűzpecsenye, mandulás csirke nugettsek,
juhtúróval töltött gombafejek
Sáfrányos rizs, párolt zöldköret, rösti burgonya
Vegyes saláta
Káposztasaláta, paradicsomsaláta, csemege uborka

Desszert és finomságok
Desszertek az Önök ajánlata szerint.
Frissen főzött krémes Caffé Perté Eszpresso kávé
Tejhabos cappuccino Caffé Perté kávéval
Éjszakai büféasztal
50 adag Káposztás malacleves burgonyagombóccal
2 kg Pomerániai burgonyasaláta
2 kg Görög saláta feta sajttal
2 kg Sajt saláta füstölt sajttal
100 adagos Gyümölcsoázis idénygyümölcsökből
Italok
Ásványvíz 0,25 l (szénsavas és szénsavmentes)
Szénsavas üdítő 0,2 l (coca-cola, coca-cola light, fanta narancs, tonic, sprite, gyömbér)
Szénsavmentes üdítőital 0,2 (100 %-os cappy narancs, cappy őszibarack)
Palackozott borválogatás elismer borászok pincészetéből
Jéghideg csapolt sör, Alkoholmentes sör
Rövid italok Jägermaister, Ballantines whisky, Baileys, Zsindelyes pálinka,
(Az italok számlázása utólagos elszámolással fogyás után beszerzési nagyker áron
történik. Az ital választék természetesen az igények szerint módosítható.)
6 fő Kiszolgáló személyzet
Menüár 50 fő esetén: 7 190.-Ft/fő + Áfa
Menüár 100 fő esetén: 6 490.-Ft/fő + Áfa
Menüár 150 fő esetén: 6 290.-Ft/fő + Áfa
Menüár 200 fő esetén: 6 190.-Ft/fő + Áfa
Ajánlatunk, bár komplex egységet képez, minden tételében módosítható.
Ajánlatunk a saját eszközparkkal történő lebonyolítást és a
kitelepülés költségeit is magába foglalja.

Rendezvényhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásaink

Menyasszonyi dísztorta marcipán burkolattal, mini tűzijátékkal
(ízesítés választható)

igény szerint

Dekoráció (virággal, anyaggal, lufival)

igény szerint

Hangosítás, zenekar

igény szerint

Koktélbár
(6 alkoholos és 3 alkoholmentes koktél)

igény szerint

Gyermek kedvezmény 2 éves kor alatt
Gyermek kedvezmény 2-6 éves kor között

100 %
50 %

