Esküvői ajánlata, 2018-19’
Nagy szeretettel ajánljuk magunkat, ha esküvőhöz keresnek megfelelő helyszínt. Elegáns és meghitt környezetet
tudunk biztosítani ha nálunk szeretné esküvőjét tartani, Kerepesen kedvező áron.

Budapestről, Gödöllőről csupán 10 percre…
2144 Kerepes, Szabadság út 286.

65 fős +kistermes légkondicionált éttermünkben (nyáron akár a kerthelyiségben felállítható sátorban*) udvarias
kiszolgálással, az alkalomhoz illő ételsorral tesszük emlékezetessé az eseményt.
Amennyiben az ifjú pár kívánja, az előkészületektől kezdve a segítségükre leszünk, nem csak a menüsor és a hozzá
illő italsor összeállításában, hanem a dekoráció (székszoknya, díszítés, virág, stb.) cukrász, fotó-videó, valamint a
zenekar, DJ kiválasztásában is.
A konkrét időpontot 50 ezer forinttal lehet lefoglalózni. Az esküvő hetét megelőző héten a kalkulált ár 50%-át kérjük
előlegként.
Az esküvői menü ajánlatainkhoz 1 pohár
Pezsgő/gyerekpezsgő fogadtatás házunk ajándéka.
Szeretettel várjuk érdeklődését a következő elérhetőségek egyikén:

foglalas@marcsaneni.hu
Tel: 06-28 474 963
Mobil: 30/3096037
Marcsa Néni Rendezvényház, Picante Étterem
2144 Kerepes, Szabadság út 286.
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Komplett esküvői csomag 1.
A csomag ételei:
Újházy tyúkhúsleves csigatésztával és kerti zöldségekkel tálban szervírozva.
A variáció főételei sültes tálakon kínálva:
Sajttal és sonkával töltött sertésborda rántva, sült csirkecomb, natúr sertésborda és csirkemell
vegyesen, rántott gomba, rántott sajt.
Petrezselymes burgonya, párolt jázmin rizs, tartármártás, házi vegyes savanyúság.
Éjfél után:
Töltött káposzta (a teljes létszám 50%-ára számítva).
A csomag ára:
50 fő alatt: 11.200 Ft/fő.
50 fő felett: 10.700 Ft/fő.
60 fő felett: 10.100 Ft/fő.
-Az ajánlatunk a vacsorával, az éjféli menüvel, korlátlan italfogyasztással és a teljes dekorációval
értendő.
-Az árak számításánál kizárólag a felnőtt (12 év feletti) létszámot vesszük figyelembe.
Korlátlan italfogyasztás a csomagban (8 órás időtartam, 6 órán keresztül töltve):
Üdítő (pepsi és toma termékek), mentes és savas ásványvizek, sör (csapolt borsodi, üveges
alkoholmentes), bor (Varga pincészet), rövid italok (jagermeister, fütyülős barack, szilvapálinka, martini,
ballantines, carolines, bacardy, royal vodka).
Dekoráció a csomagban:
Mennyezeti szalagok, fehér abrosz, asztali futó, főasztal szoknya, színes kavics asztali dekoráció, a
dekoráció színével azonos szalvéta, és székszoknya masnival.

A dekoráció bordó, arany, kék és zöld színekben rendelhető. Egyéb színek felár ellenében.
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Komplett esküvői csomag 2.
A csomag ételei:
Újházy tyúkhúsleves csigatésztával és kerti zöldségekkel tálban szervírozva.
A variáció főételei sültes tálakon kínálva:
Sajttal és sonkával töltött sertésborda rántva, baconba göngyölt csirkemell, natúr sertésborda, rántott
csirkemell szezámmagos bundában, rántott gomba, rántott sajt.
Petrezselymes burgonya, párolt jázmin rizs, tartármártás, házi vegyes savanyúság.
Éjfél után:
Töltött káposzta és sertéspörkölt galuskával (a teljes létszám 30-30%-ára számítva).
A csomag ára:
50 fő alatt: 12.300 Ft/fő.
50 fő felett: 11.900 Ft/fő.
60 fő felett: 11.400 Ft/fő.
-Az ajánlatunk a vacsorával, az éjféli menüvel, korlátlan italfogyasztással és a teljes dekorációval
értendő.
-Az árak számításánál kizárólag a felnőtt (12 év feletti) létszámot vesszük figyelembe.
Korlátlan italfogyasztás a csomagban (8 órás időtartam, 6 órán keresztül töltve):
Üdítő (pepsi és toma termékek), mentes és savas ásványvizek, kávé, sör (csapolt borsodi, üveges
alkoholmentes), bor (Varga pincészet), pezsgő, rövid italok (jagermeister, fütyülős barack, szilvapálinka,
martini, ballantines, carolines, bacardy, royal vodka).
Dekoráció a csomagban:
Mennyezeti szalagok, fehér abrosz, asztali futó, főasztal szoknya, színes kavics asztali dekoráció, a
dekoráció színével azonos szalvéta, és székszoknya masnival.

A dekoráció bordó, arany, kék és zöld színekben rendelhető. Egyéb színes felár ellenében.
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Klasszikus esküvői vacsora menük
Az előző oldalakon ismertetett komplett esküvői csomagokkal ellentétben (ahol minden benne van az
árban) itt külön-külön kell kiválasztani a vacsorát, az italcsomagot, az éjféli vacsorát. Ebből adódóan
van lehetőség az ételsor variálására, itt több italcsomag közül lehet választani. Eltudják dönteni, hogy
kérnek-e éjféli menüt vagy sem. Stb.
Választható levesek (1 fajta) tálban szervírozva:
Házi tyúkhúsleves
Marhahúsleves lúdgége tésztával
Vegyes lakodalmi húsleves finommetélttel
Tárkonyos borjúraguleves
Legényfogó leves
Gulyásleves
1.

Menü:
A választható levesek közül tetszés szerint.

4490 Ft/fő

Vegyes sültes tál: Natúrszelet (tetszés szerint sertés, jérce vagy vegyesen), sült csirkecomb, sajttal és
sonkával töltött sertésborda rántva.
Vegyes köret.
Vegyes savanyúság.
2.

Menü:
A választható levesek közül tetszés szerint.

4790 Ft/fő

Vegyes sültes tál: Natúrszelet (tetszés szerint sertés, jérce vagy vegyesen), sült csirkecomb, sajttal és
sonkával töltött sertés rántva. Rántott gomba, rántott sajt.
Vegyes köret.
Vegyes savanyúság.

3.

Menü, –svédasztalos tálalásban:
A választható levesek közül tetszés szerint 2 fajta.

6500 Ft/fő

Főételeink svédasztalon kínálva:
Kemencében sült sertéscsülök pékné burgonyával és párolt lilakáposztával. Jércemell csíkok
sokmagvas bundában. Sajttal és sonkával töltött sertésborda rántva. Borjúpörkölt. Grillezett mandulás
camembert.
Salátakínálatunk:
Bajor burgonyasaláta, Görögsaláta, zöldsaláta citromos-olivás dresszinggel.
Köretek:
Párolt jázmin rizs, grill zöldségek, pékné burgonya, házi galuska.
A svédasztalos vacsora időtartalma 2 és fél óra, ez alatt folyamatos az ételek utántöltése.
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Éjféli vacsorák
Az éjféli vacsorát a tapasztalatok szerint általában a vendégsereg kb. fele már nem várja meg, ezért egy például
kezdetekkor 100 fős esküvő esetén éjféli vacsorát általában elegendő csak kb. 50-60 fő részére rendelni.

1. variáció
1800 Ft/fő
Töltött káposzta (káposztalevélbe csavart rizses, húsos töltelék savanyú káposztából készített, icipicit csípős
főzelékkel).

2. variáció
1950 Ft/fő
Vörösboros marhapörkölt galuskával (gyengéden csípős paprikával, paradicsommal készült tartalmas
marhapörkölt vörösborral gazdagítva).

3. variáció
Borjúpaprikás túrós csuszával

2450 Ft/fő

4. variáció
Bőrös malacsült párolt káposztával, falusi tepsis burgonyával.

2250 Ft/fő

5. variáció
2690 Ft/fő
Közvetlenül a kamrából (főtt füstölt tarja, házikolbász, friss töpörtyű, házi sajtok, házi májas, disznósajt, házi
zsír, vaj, zöldségek a kiskertből.)
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Italcsomag ajánlatunk
Az esküvő ideje alatt (maximum 8 óra időtartam, -maximum 6 órán keresztül utántöltve) az alábbi italokat
korlátlan mennyiségben kínáljuk.

1. variáció (nagypalackos, 1 literes kiszerelés)
1400 Ft/fő
Alkoholmentes italok: Pepsi termékek, Toma rostos termékek, Lipton jeges teák, ásványvizek.
2. variáció (kisüveges kiszerelés)
2100 Ft/fő
Alkoholmentes italok: Pepsi termékek, Toma rostos termékek, Lipton jeges teák, ásványvizek.
3. variáció (nincs a csomagban rövidital)

3800 Ft/fő

Csapolt staropramen világos sör, stella artois alkoholmentes sör, Pepsi termékek, Toma rostos termékek.
Ásványvizek, Lipton jeges teák, Varga pincészet borai (palackozott Olaszrizling, Muskotály, Cabernet
Sauvignon, Kékfrankos).
4. variáció (üdítők nagypalackos 1 literes kiszerelésben)

5090 Ft/fő

Csapolt staropramen világos sör, stella artois alkoholmentes sör, üveges barna sör, Pepsi termékek, Toma
rostos termékek. Ásványvizek, Lipton jeges teák, Varga pincészet borai (palackozott Olaszrizling,
Muskotály, Cabernet Sauvignon, Kékfrankos). Vodka, mézes pálinka, jagermaister, carolines.
5. variáció

5390 Ft/fő

Jagermaister, Carolines, Martini, Tequila, Johnnie Walker, Unicum, Vilmos körte, Bonbon meggy, Napóleon
konyak, Hubertus, barack, vodka, Csapolt staropramen világos sör, stella artois alkoholmentes sör, üveges
barna sör, Pepsi termékek, Toma rostos termékek. Ásványvizek, Lipton jeges teák, Varga pincészet borai
(palackozott Olaszrizling, Muskotály, Cabernet sauvignon, Kékfrankos), Kávé, cappuccino, Olasz Pezsgő.
6. variáció
Tényleges italfogyasztás itallap alapján.
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Fontos információk
-A konkrét időpontot 50 ezer forinttal lehet lefoglalózni.
A foglaló ára az esküvő árából levonásra kerül. A foglaló az esküvő lemondása, illetve elmaradása esetén
semmilyen formában nem jár vissza. Annak ára az esküvő elmaradása esetén nem váltható be semmire,
nem fogyasztható le, és nem ruházható át más személy részére.
-Az esküvő hetét megelőző héten a kalkulált ár 50%-át kérjük előlegként.
-Az árakat a végleges felnőtt (12 év feletti) létszám alapján állapítjuk meg.
-Gyerekkedvezmények (a klasszikus vacsoramenük választása esetén csak az ételsorokra, italcsomagokra
nem érvényes):
2 éves korig ingyenes,
12 éves korig 30%.
-Terembérleti díjat éjfélig nem számítunk fel, után a minden megkezdett óra 20 ezer forint.
-Szervízdíjat nem számítunk fel.
-Az esküvői menü ajánlatunkhoz 1 pohár pezsgő/gyerekpezsgő fogadtatás házunk ajándéka.
-A behozott menyasszonyi torta és sütemények hűtéséért, és felszolgálásáért plusz költséget nem
számolunk fel.
-*A teraszon felállítható sátorban májustól-szeptemberig van lehetőség az esküvő megtartására. A sátras
esküvő plusz költsége 65 ezer forint.
-Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ajánlatunk a megrendelésig tájékoztató jellegű és kötelezettség nélküli.
-Áraink bruttó árak, az Áfa összegét is tartalmazzák.
.
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