ESKÜVŐI MENÜ AJÁNLAT
2012. évre
„A” menü
Előétel: Hortobágyi húsos palacsinta
Leves: Erőleves cérnametélttel
Főétel: Sajttal, sonkával töltött csirkemellfilé
Köret: Petrezselymes burgonya, rizs
Savanyúság: Házi vegyes savanyú vagy Tavaszi káposztasaláta
Desszert: Somlói galuska, vagy Rigó jancsi
Ára: 4.800 Ft/fő
„B”menü
Leves: Újházy tyúkhúsleves csigatésztával
Szellő tál: Töltött csirkecomb, bécsi szelet aranybundában, rántott gomba
vagy karfiol
Köret: Petrezselymes burgonya, rizs
Savanyúság: Házi vegyes savanyú, vagy Tavaszi káposztasaláta
Desszert: Somlói galuska, vagy Rigó jancsi
Ára: 5.800.- Ft./fő
„C”menü
Előétel: Rose kacsamell zöldsaláta ágyon
Leves: Legényfogó leves
Szellő tál: Fűszeres sült csirkecomb, cigánypecsenye, sajttal, sonkával töltött
csirkemellfilé, rántott gomba vagy karfiol
Köret: Petrezselymes burgonya, rizi-bizi
Savanyúság: Házi vegyes savanyú vagy Tavaszi káposztasaláta
Desszert: Somlói galuska, vagy gyümölcs saláta tejszínhabbal
Ára: 8.000 .- Ft./fő

Éjféli menü:
Töltött káposzta tejföllel vagy
Vörösboros marhapörkölt pásztor tarhonyával
Ára: 1. 590.- Ft./fő
Vegetáriánus ajánlat
Brokkoli krémleves
Diós bundában sült camabert áfonyalekvárral
Kapros juhtúróval töltött gomba saláta ágyon
Francia sárgarépa golyó
Rizi-bizi
Ára: 4200 Ft/fő
Hidegtálak
"A"
Szezámmagos csirkemellcsíkok
Fasírtgolyók
Francia saláta
Burgonya saláta
Ára: 1200 Ft/fő
"B"
Francia saláta friss saláta ágyon:
tormakrémes sonkatekercs
kaszinó tojás
csabai karaj
Ára: 1 500 Ft/fő
Gyümölcstál idény gyümölcsökkel
Ára: 1080-1900 Ft/fő
Házi pogácsa: 2400 Ft/kg
Az esküvői rendezvényre torta illetve sütemény
térítésmentesen behozható
Italcsomag (korlátlan fogyasztással 10 órás időtartam):
Kávé, szénsavmenetes, illetve szénsavas ásványvíz, coca cola, fanta, gyömbér,
gyümölcslé:narancs, őszi, alma, sör (házi csapolt),
bor (folyó bor vörös, fehér, rose)
Ára: 2800 Ft

Rövidital csomag korlátlan fogyasztással 10 órás időtartamra:
Unicum, Unicum next, Finlandia , Ballentines, Carolans, Jägermeister,
Zsindelyes pálinka(szilva,barack)
Ára: 2800 Ft/fő
Amennyiben a rövid italokat Önök szeretnék biztosítani, akkor a Szellő tanya
1500,- Ft / fő árért lemond az italforgalomból származó bevételről.
Italcsomag 3-12 éves korig gyermekek részére:
Szénsavmenetes, illetve szénsavas ásványvíz, cola, fanta, gyümölcslé: őszi,
alma
Ára: 900 Ft/fő
Fenti italcsomagok 10 órás időtartamra érvényesek.
Szállás:
36 fő részére: 5000 Ft/fő/éj
reggelivel:6000 Ft

További szolgáltatások:
Polgári szertartás a helyszínen
30.000 Ft
Igény szerint rész szolgáltatásokban segítünk, pl. : Dekoráció, zenekar, fotó
A ház ajándéka:
Fogadóital a vendégek részére(pezsgő)
Esküvői rendezvények alkalmával terembérleti díjat nem számolunk fel hajnal 4
óráig,
3-as főút bejáratától hófehér hintóval visszük az ifjú párt, a rendezvény
helyszínére
Szállás 1 éjszakára az ifjú párnak (francia ágyas szobában)
Az ajánlatban közölt áraink tájékoztató jellegűek.
A menük tényleges árát az aktuális beszerzési árakból,előzetes
választás és egyeztetés után alakítjuk ki.
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