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TÜNDÉRKERT – EGY MESÉBE ILLŐ 

HELYSZÍN TÖKÉLETES ESKÜVŐHÖZ 

  Esküvői vacsoraajánlat  
 

1. Vacsoraajánlat  

◼ Leves 

◼ Vegyes tálon 3-féle hús, 

2-féle húsmentes étel 

◼ 2 köret 

◼ Savanyúság 

◼ Éjféli menü: 1/2 adag töltött 

káposzta 

 

Svédasztal: 12 500 Ft/fő  

Tálszerviz: 13 500 Ft/fő  

2. Vacsoraajánlat  

◼ Leves 

◼ Vegyes tálon 4-féle hús, 

2-féle húsmentes étel 

◼ 3 köret 

◼ Savanyúság 

◼ Éjféli menü: 1/2 adag töltött 

káposzta vagy pörkölt 

 

Svédasztal: 14 200 Ft/fő  

Tálszerviz: 15 200 Ft/fő  

3. Vacsoraajánlat  

◼ Hideg előétel 

◼ Lakodalmas leves 

◼ Vegyes tálon 4-féle hús, 

2-féle húsmentes étel 

◼ 3 köret 

◼ Savanyúság 

◼ Éjféli menü: 1/2 adag töltött káposzta 

 

Svédasztal: 15 900 Ft/fő  

Tálszerviz: 16 900 Ft/fő  

 

  Választható ételajánlatunk  
 

 Előételek  

◼ Libamáj ganache, noszvaji szilva 

chutney, kalács 

◼ Kacsamell carpaccio, 

narancsos bébisaláta 

◼ Bélszín carpaccio, vinegrett, 

zöldsaláta 

◼ Füstölt lazac, avokádó, baguette 

◼ Antipasti válogatás 

 
 Levesek  

◼ Tyúkhúsleves gazdagon tálakban 

csigatésztával 

◼ Tyúkhúsleves csigatésztával, 

főtt hús, zöldségek, torma 

◼ Orja leves gazdagon tálakban cérna- 

metélt tésztával 

◼ Egries marhahúsleves 

eperlevél tésztával 

 Húsételek  

◼ Capreese csirkemell (friss paradicsom, 

mozzarella, bazsalikom) 

◼ Császárban sült csirkecomb 

erdei gombákkal töltve 

◼ Konfitált kacsacomb 

◼ Cordon Bleu rusztikus bundában 

◼ Hagymás mustáros sertésszűz 

ropogósra sütve 

◼ Mustáros sertésflekken 

◼ Mandulás halfilé 

 

 Húsmentes ételek  

◼ Parmezán bundában sült zöldségek 

◼ Rántott trappista sajt 

◼ Grillezett camambert 

◼ Bazsalikomos sült zöldségek 

 Köretek  

◼ Párolt zöldség 

◼ Párolt rizs 

◼ Zöldséges rizs 

◼ Petrezselymes burgonya 

◼ Kemencés burgonya 

◼ Házi galuska 

 

 Pörköltek  

◼ Kakas 

◼ Sertés 

◼ Marha 

 

Terembérlet díja (03:00-ig): 150 000 Ft. 

 
Áraink az áfát tartalmazzák, HUF-ban értendőek. Árainkra 15% szervizdíjat számolunk fel. 
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  Esküvői italkínálat  
 

1. Italcsomag  

Alkoholmentes italok, csapolt sör 

◼ szénsavas üdítők 0,25 l 

◼ ásványvíz 0,75 l 

◼ rostos üdítők (narancs, őszibarack, alma) 

◼ csapolt sör 

◼ kávé, cappuccino 

 

10 400 Ft/fő 

 

2. Italcsomag  

Alkoholmentes italok, csapolt sör, 3 fajta bor 

◼ szénsavas üdítők 0,25 l 

◼ ásványvíz 0,75 l 

◼ rostos üdítők (narancs, őszibarack, alma) 

◼ csapolt sör 

◼ kávé, cappuccino 

◼ minőségi borkínálat: fehér-rosé-vörös 

 

11 900 Ft/fő 

3. Italcsomag  

Alkoholmentes italok, csapolt sör, 3 fajta bor, 

4 fajta rövid ital egyeztetés alapján 

◼ szénsavas üdítők 0,25 l 

◼ ásványvíz 0,75 l 

◼ rostos üdítők (narancs, őszibarack, alma) 

◼ csapolt sör 

◼ kávé, cappuccino 

◼ minőségi borkínálat: fehér-rosé-vörös 

◼ 4 fajta rövid ital egyeztetés alapján 

 

16 100 Ft/fő 

 

4. Italcsomag  

Alkoholmentes italok nagy kiszerelésű italokból, 

csapolt sör, 3 fajta folyó bor 

◼ szénsavas üdítők 

◼ ásványvíz 0,75 l 

◼ rostos üdítők (narancs, őszibarack, alma) 

◼ csapolt sör 

◼ kávé, cappuccino 

◼ minőségi borkínálat: fehér-rosé-vörös 

 

8 800 Ft/fő
 

 

 
 

 

 

Gyermek kedvezmények: 

0–4 év között grátisz 

4–10 év között 50% kedvezmény 

10–12 év között 30% kedvezmény 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Áraink az áfát tartalmazzák és HUF-ban értendők. 

Az italcsomagot 8 órás időtartamban, korlátlan fogyasztással kínáljuk. 
Italcsomagok esetében 15% szervizdíjat számolunk fel. 
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