ESKÜVŐ 2018
13+1 érv, ami mellettünk szól…
1.

Egy helyszín – egy nap – egy lakodalom

2.

Nincsenek rejtett költségek

3.

Variálható, formálható menüsorok

4.

Ital: korlátlan fogyasztás, vagy egyéni megbeszélés alapján

5.

Az étterem részéről díjmentes polgári szertartás zöld környezetben

6.

Ajándék menyasszonyi szoba

7.

Kedvezményes szobaár a násznépnek

8.

Sütemények, torták díjmentes hűtőkamrai tárolása

9.

Csoki szökőkút, gyümölcsasztal beszerzési áron

10. Gyerekkedvezmény, gyereksarok
11. Fotózási lehetőség a parkban
12. Ajándék asztalközép, hozzáillő szalvétával (amennyiben nincs hivatásos dekoratőr)
13. Díjmentes parkolás
+1 Sok éves tapasztalattal, a legjobb szolgáltatók ajánlásával, tisztességgel és
szeretettel nyújtunk segítséget Önöknek!

… telitalálat!

Walzer Étterem & Panzió
 walzerpanzio@t-online.hu

 2481 Velence, Nadapi út 30.
 walzerpanzio.hu

 (22) 474-541
 facebook.com/walzerpanzio

Szolid menü:

5.100 Ft/fő

Násznagy leves
Sültes tál:
 Rántott sertésborda
 Füstölt sajttal és gombával töltött pulykamell rántva
 Töltött dagadó
 Tejszínes, kukoricás csirkemell sajttal lesütve
 Bundázott zöldségfélék
Köret:
 Rizs és sült burgonya
Vegyes savanyús tál
Éjfélkor: vagdalt

Klasszikus menü:

6.300 Ft/fő

Tyúkhúsleves házi metélttel, főtt hússal és zöldségekkel
Csülkös-sertéspörkölt galuskával
Vegyes savanyús tál
Sültes tál:
 Rántott sertésborda póréhagymával, szalonnával, sajttal töltve
 Rántott csirkemell
 Pulykamell gyümölcsökkel és sajttal töltve
 Sertésborda szalonnával, fűszermártással, sajttal lesütve
 Cigánypecsenye
 Bundázott zöldségfélék
Köret:
 Rizs és rozmaringos tepsis burgonya
Vegyes savanyús tál
Éjfélkor: töltött káposzta

Walzer Étterem & Panzió
 walzerpanzio@t-online.hu

 2481 Velence, Nadapi út 30.
 walzerpanzio.hu

 (22) 474-541
 facebook.com/walzerpanzio

Svédasztalos menü:

6.450 Ft/fő

Leves:
 Tyúkhúsleves házi metélttel, főtt hússal és zöldségekkel
Hideg ételek:
 Görög saláta
 Walzer saláta
Meleg ételek:









Csülkös-sertéspörkölt
Sertésborda Budapest módra
Rántott csirkecomb filé és szárny
Füstölt sajttal és gombával töltött pulykamell rántva
Sertésborda szalonnával, fűszermártással, sajttal lesütve
Pulykamell gyümölcsökkel és sajttal töltve
Rántott Trappista és Camembert
Rántott zöldségek

Köretek:
 Galuska
 Rizs
 Petrezselymes burgonya
 Fűszeres burgonyatallér
Vegyes savanyúságok
Éjfélkor: szezámmagos csibefalatok pikáns káposzta salátával

Menüink dekorációval (szék– és asztalszoknya) együtt is rendelhetők:
Szolid menü:

5.700 Ft/fő

Klasszikus menü:

6.900 Ft/fő

Svédasztalos menü:

7.050 Ft/fő

Várjuk szíves érdeklődésüket az alábbi elérhetőségeken:
 2481 Velence, Nadapi út 30.
 (22) 474 541
 walzerpanzio@t-online.hu
 facebook.com/walzerpanzio
Az árváltozás jogát fenntartjuk.
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