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 A nagy nap felé vezető úton az első

lépést megtettétek, amelyhez gratulálunk!

Most következik a második állomás,

maga az esküvő szervezése, amely egy

izgalmas, 

kihívásokkal teli út, azonban a végén egy

csodálatos nap vár Rátok.

 

 Mi ebben szeretnénk Nektek segíteni!

 

Örömmel mutatjuk be ajánlatunkat, 

melyet készséggel személyre szabunk az

igényeknek megfelelően.

Kedves Jegyespár!



Vendégvárásra
ajánljuk

tál variációk

saláták

nyitott baguette

szendvicsek

gyümölcstál szezonális

gyümölcsökből

Vendégváró csomag ára: 

1.690 Ft/fő 

Tartalma: 



Tál variációk: 3 féle választható 

Francia és jércemell saláta alap, debreceni karaj,

marhanyelv, Borsano sonka, füstölt főtt tarja, szárnyas

rolád 

Szezámos csirkemell, rántott sertés borda, sült

csirkecomb, baconos csirkemáj, bundázott gomba és

kelvirág  

Szezámos csirkemell, mini fasírt, barackkal töltött

csirkemell, csabai karaj, thai csirkemell csíkok 

Mandulás csirkemell, BBQ csirkecomb, panírozott

csirkeszárny, csirkemell rolád 

Sajtsaláta, majonézes tésztasaláta, rántott karfiol,

brokkoli fasírt, juhtúróval töltött rántott gombafejek,

sajttal töltött cukkini tekercs bundában 

Füstölt kolbász, sült császár, erdélyi szalonna, göngyölt

hús hasaalja, disznósajt, tepertő 

Panírozott csirkeszárnytő, thai csirke, húsgolyó,

nuggets



Saláták
4 féle választható 

 

Görög saláta

Primőr saláta

Burgonyasaláta 

Kukoricasaláta 

Franciasaláta 

Svéd gombasaláta 

Virslisaláta 

Tésztasaláta 

Tojás saláta 

Jércemell saláta 

Orosz hússaláta 

Sajt saláta 

Nyitott baguette 
szendvics 

3 féle választható

 

Sajtos 

Sonkás 

Szalámis 

Fekte erdei 

Marhanyelves 



 

Édes 
aprósütemény
 csomagok 

 

900 Ft/fő

 

Választható csomagok:

 

   Édes aprósütemény

válogatás - 3 féle

választható:

Mini isler

Mini linzer

Barackmag

Mandulamag

Néró

 

    Mini tart válogatás -

vegyesen:

Étcsokis kókuszos

Tejcsoki citromos 

Fehércsokis fekete ribizlis

Sós 
aprósütemény
csomagok

Vendégvárásra 490 Ft/fő

Egész este folyamán 790 Ft/fő

4 féle választható:

Sajtos pogácsa 

Magvas pogácsa 

Káposztás pogácsa 

Füstölt sajtos pogácsa 

Burgonyás pogácsa 

Tökmagos pogácsa 

Medvehagymás pogácsa 

Tepertős pogácsa 

Hagymás pogácsa 

Juhtúrós kapros pogácsa 

Sós teasütemény 



Hámori lakodalmas menü 
(hazai ízek, tálszervizes lakodalmas esküvői

menüsor, éjféli svédasztalos vacsorával)

9.950 Ft/fő 

Leves
Lakodalmas tyúkhúsleves csigatésztával, főtt

tyúkhússal, házias májas töltelékkel, főtt

zöldségekkel 



Sertésborda hentes módra 

Magyaróvári sertésszelet 

Kijevi csirkemell 

Dubarry sertésszelet 

Cordon bleu 

Miskolci sertésszelet 

Vajon párolt gyümölcsös csirkemell 

Vegyes köret 

Vegyes salátaágyon 

Vörösboros marhapörkölt juhtúrós

sztrapacskával vagy

Házi tejföllel csurgatott töltött káposzta,

füstölt csülökkel, friss kenyérrel vagy

Kemencében pirult grill csibék, friss

salátával, fűszeres tepsis burgonyával

Főétel
3 féle sült választható

Éjféli menüsor



Erzsébet menüsor 
(elegáns, tálszervizes esküvői menüsor, éjféli

svédasztalos vacsorával) 

10.950 Ft/fő  

 Leves
Újházi tyúkhúsleves csigatésztával, főtt tyúkhússal,

házias májas töltelékkel, főtt zöldségekkel



Eszterházy csirkemell

Erdei gombával töltött sertéssült baconba

göngyölve

Kékfrankosban aromásított aszaltszilvával

töltött pulykamell, mandulás morzsában sütve

Cigánypecsenye

Panko morzsában sült gombafejek és kelvirág

Vegyes köret

Vegyes salátaágy

Vörösboros marhapörkölt juhtúrós

sztrapacskával vagy

Házi tejföllel csurgatott töltött káposzta, füstölt

csülökkel, friss kenyérrel vagy

Kemencében pirult grill csibék, friss salátával,

fűszeres tepsis burgonyával 

Főétel

Éjféli menüsor



Dudujka menüsor 
(elegáns, tányérszervizes esküvői menüsor, éjféli

svédasztalos vacsorával)

11.950 Ft/fő

Előétel
Érlelt házi sonkatekercs tormás római

salátával, marinált paprikával   

Leves
Vadraguleves burgonya gombóccal   



Vörösboros marhapörkölt juhtúrós

sztrapacskával vagy

Házi tejföllel csurgatott töltött káposzta, füstölt

csülökkel vagy

Kemencében pirult grill csibék, friss salátával,

fűszeres tepsis burgonyával

Főétel
Sertésszűz pirított gomba ágyon hagymás

burgonyával, hagyma chatnival

Éjféli menüsor



Gasztro menüsor 
(elegáns, tányérszervizes esküvői menüsor, éjféli

svédasztalos vacsorával) 

12.450 Ft/fő 

Előétel
Libamájhabbal töltött tésztakosárkák,

olivás rukkola ágyon parmezán forgáccsal  

Leves
Tanyasi jérceleves házi májas töltelékkel,

csigatésztával  



Vörösboros marhapörkölt juhtúrós

sztrapacskával vagy

Házi tejföllel csurgatott töltött káposzta,

füstölt csülökkel vagy

Kemencében pirult grill csibék, friss

salátával, fűszeres tepsis burgonyával

Főétel
Konfitált kacsacomb káposztás rétessel,

burgonya krokettel

Éjféli menüsor



Húsleves csigatésztával 

Bolognai spagetti  

Szezámos csirke falatkák házi sült burgonyával  

Gyerekárak 
0-3 éves korig, a menü ingyenes 

3-12 éves korig a menü és italcsomag 60%-át

számítjuk fel 

Gyerek kiegészítő leves és főétel kínálat:  

Igény esetén laktóz, gluténmentes és vegetáriánus

ételeket is készítünk. 



Welcome drink (Törley - édes, száraz,

igény esetén alkoholmentes pezsgő)

Ásványvíz (mentes és szénsavas)

Szénsavas üdítő (Coca-Cola termékek)

Rostos üdítő

Csapolt sör (Dreher) és alkoholmentes

dobozos sör

Italcsomag
2.490 Ft/fő

Az italcsomag díja a 18:00-04:00-ig terjedő

időszakra érvényes. Ettől eltérő időtartamra

igény szerint egyedi árat kalkulálunk.

Egyéb italok (pl. házi bor, házi pálinka,

égetett szesz, kávé) behozhatók vagy

italpultunk árlistája szerint kerülnek

felszámolásra.

Amennyiben italcsomagunk nem nyerte el

tetszéseteket, lehetőség van az üdítők,

alkoholos italok behozatalára, abban az

esetben 1500 Ft/fő dugódíjat számítunk

fel.



A feltüntetett árak bruttóban értendők. 

Fizetés módja:

Készpénz, átutalás, bankkártya, SZÉP kártya  

A behozott házi sütemények, torták, italok

hűtését, szervírozását csomagáraink

tartalmazzák.  

Igény szerint gyerek sarkot tudunk biztosítani,

szakképzett animátorral.      

Hasznos tudnivalók

Külső helyszíni esküvő esetén, a catering

szolgáltatások egyedi árasak, amelyek személyes

egyeztetés alkalmával kerülnek meghatározásra



Kedvezményeink
  

Ha nálunk tartjátok a 

Nagy Napot 

pénteki napon rendezett

esküvő esetén, a menü árából

10 % kedvezményt

biztosítunk, 

     az esküvői torta árából 15 %

kedvezményt biztosítunk 

 

A két kedvezmény egymással

nem összevonható.



Ha nem találtátok meg az

ajánlataink között a

számotokra megfelelőt,

személyes konzultáció

során az esküvőtök

hangulatához, stílusához

és saját ízlésetekhez

igazítjuk.

 

Találkozzunk egy kötetlen

és kötelezettségektől

mentes beszélgetésre!

 

Az első konzultáció után

elkészítjük számotokra

személyre szabott

ajánlatunkat, mely minden

olyan tételt tartalmaz, amit

előzetesen kértetek!

 

A konzultáció és az

ajánlatkészítés

DÍJMENTES!


