ESKÜVŐ 2020
Kedves Jegyes Pár!

Először is engedjék meg, hogy őszintén gratuláljunk Önöknek elhatározásukhoz és egyben megköszönjük, hogy
a lehetséges helyszínek közé éttermünk is bekerült.
Tisztában vagyunk azzal, hogy minden fiatal Jegyes Párnak komoly döntések sorozatát kell meghoznia az
esküvőjük megszervezésekor, köztük a legelsőt és talán a legfontosabbat, a helyszín kiválasztását.
Mi ebben állunk rendelkezésükre akár 180 fő befogadásáig. Tapasztaljuk, hogy minden esküvő, szertartás,
lakodalom más módon különleges, és éppen emiatt komoly előkészületeket, figyelmet, koncentrációt igényel
minden szolgáltatótól. Mi a nagy napon kizárólag egyetlen párra és kéréseikre koncentrálunk, hogy minden úgy
legyen és történjen, ahogy azt megálmodták.
A hosszú évek során elég tapasztalatot gyűjtöttünk ahhoz, hogy ismerjünk minden részletet, fortélyt és a legjobb
szolgáltatókat a Nagy Nap lebonyolítására.
A mulatás végeztével szobáinkban kellemes lesz a pihenés, melyből egyet az Ifjú Pár részére díjtalanul tartunk
fent.
Az esküvői szezonban (május-október) hétvégén (péntek, szombat és vasárnap) kizárólag az aktuális
rendezvénnyel áll módunkban foglalkozni. Kérjük érdeklődés, megbeszélés, egyeztetés, helyszínbejárás
időpontjának tervezésekor vegyék ezt figyelembe és csakis előzetesen egyeztetett időpontban tudjuk fogadni
az érdeklődőket.
Kérdés, kérés esetén keressenek minket bizalommal!

Tisztelettel: Walzer Étterem és Panzió vezetősége és munkatársai
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Vendégvárás

1.500 Ft/fő

Egy órás időtartamra
Szezámos csirkecsíkok
Fasírtgolyók
Csemegeuborka
Kenyér

Modern lakodalmas menü

6.350 Ft/fő

Násznagy leves
Sültes tál:
 Rántott sertésborda
 Füstölt sajttal és gombával töltött pulykamell rántva
 Töltött csirkecomb
 Tejszínes, kukoricás csirkemell sajttal lesütve
 Bundázott zöldségfélék
Köret:
 Rizs és tepsis burgonya
Vegyes savanyús tál
Éjféli étel: választható

Tradicionális menü

7.400 Ft/fő

Tyúkhúsleves cérnametélttel, főtt hússal és zöldségekkel
Csülkös-sertéspörkölt galuskával
Vegyes savanyús tál
Sültes tál:
 Rántott sertésborda póréhagymával, szalonnával, sajttal töltve
 Szezámmagos pulykamell rántva
 Natúr csirkemell gyümölcsökkel és sajttal lesütve
 Cigánypecsenye
 Bundázott zöldségfélék
Köret:
 Rizs és sült burgonya
Vegyes savanyús tál
Éjféli étel: választható
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Nosztalgia menü

7.550 Ft/fő

Tyúkhúsleves cérnametélttel, főtt hússal és zöldségekkel
Csülkös-sertéspörkölt galuskával
Vegyes savanyús tál
Sültes tál:
 Sajtos, medvehagymás töltött sertésborda rántva
 Csirkemell szezámmagos bundában
 Gombás-sonkás pulykamell sajttal lesütve
 Barackkal, sajttal töltött pulykamell rántva
 Bundázott zöldségfélék
Köret:
 Rizi-bizi és hagymás tepsis burgonya
Vegyes savanyús tál
Éjféli étel: választható

Éjféli választék
Disznótoros párolt káposztával
Töltött káposzta
Fasírt majonézes burgonyával

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

7.000 Ft/fő

Tradicionális menü

8.050 Ft/fő

Nosztalgia menü

8.200 Ft/fő

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Áraink az alapanyagok, hozzávalók változása esetén módosulhatnak.

Amennyiben menüajánlatainkban nem találta meg a megfelelőt, állítsa össze az Önnek ideálisat!
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