Menüajánlataink esküvői vacsorára 2021
Tálas menük 40 fő felett:
„A”
Leves:

Tyúkhúsleves hússal, lúdgége tésztával, zöldségekkel
Előétel:

Marhapörkölt, galuska (1/2 adag)

vagy Hortobágyi palacsinta (1 db)
Sültes tál:

Mustáros, sajtos, kápia paprikás, sonkás töltött pulykamell rántva
Fokhagymás sertéstarja sült szalonnával
Joghurtban sült fűszeres csirkemell filé
Cheddar- és kéksajttal töltött rántott gomba
Petrezselymes burgonya, vajas párolt zöldségek, párolt rizs
Ecetes savanyúk:

(házi vegyes saláta, csemegeuborka, almapaprika, uborkasaláta)
/a pörkölthöz és a sültekhez is/

+ Éjfél után étkezés:

A választható menüket lásd lejjebb
7.800 Ft/fő
„B”
Hideg előétel:

Füstölt csülök terrine tojással,
csemege uborkás vinegrette-tel, madársalátával, frissen sült bagettel
Leves:

Marhahúsleves hússal, lúdgége tésztával, zöldségekkel
Sültes tál:

Almási gomolyával, Bittmann parasztsonkával töltött sertéskaraj panko morzsában
Baconbe göngyölt csirkemell csíkok
Sörben sült ropogós csülök
Grillezett tehénsajt a csurgódombi Sajtműhelyből
Rizibizi, burgonyapüré, grillezett zöldségek
Ecetes savanyúk:

(házi vegyes saláta, csemegeuborka, almapaprika, uborkasaláta)
+ Éjfél után étkezés:
A választható menüket lásd lejjebb
8.200 Ft/fő

Menüajánlat büféasztalos esküvői vacsorára:
Hideg ételek:
Vegyes ízelítő:

Hideg válogatás a saját hentesünktől, bajor burgonyasaláta,
sajtválogatás, padlizsánkrém, kerti zöldségek, házi kenyér
Meleg ételek:

Tyúkhúsleves: főtt hússal, zöldségekkel, májával és tésztával
Nyírségi gombócleves
Hortobágyi palacsinta
Lassan sült kacsacomb párolt káposztával
Marhapörkölt
Sertéskaraj aszalt paradicsommal és gomolyával sütve
Burgonyás bundában sült csirkemell
Rántott zöldségek panko morzsában /cukkini, karfiol, gomba/
Köretek:

Snidlinges rizs, galuska, burgonyapüré, vajas zöldségek
Saláták:

Házi vegyes saláta, bogyiszlói paprika, csemegeuborka, uborkasaláta
friss salátatál kétféle öntettel, tartármártás
Péksütemények
A menü ára: 8.200 Ft/fő
+ Éjfél utáni étkezés
Maradék sültek hidegen, házi kenyér, ecetes saláták
+ Mindhárom menühöz választható:
- Gombócos savanyú káposzta pusztaszabolcsi tejföllel
- Füstölt paraszt tál:
Bittmann József hentestől - 100% hazai
/házi kolbász, paprikás szalámi, bajor szalámi, füstölt sonka, főtt tojás, zöldségek /
(Minden termék természetes eljárással készül ízfokozók és tartósítószerek nélkül)

- Fasírt golyók ecetes és majonézes burgonyasalátával, házi kenyérrel és bagettel

Kérésre külön menüt készítünk ételintoleranciával küzdő vendégeknek.

Behozható: bor, sütemények, torták, gyümölcs /Ezekre tárolási, hűtési, kiszolgálási díjat nem számolunk fel/
Az egyéb italokat éttermünk adja, előzetes megbeszélés alapján.
Áraink garantált árak. 4 éves kor alatt az étkezés ingyenes, 4-12 éves korig a menüért fél árat számolunk.
Italárainkból 70 fő fizetett menü felett 10%, 110 fő felett 15% kedvezményt adunk!
Valamennyi árunk tartalmazza a terítési költségeket is
(Fehér damaszt abrosz, választható asztali futó, gyertya vagy mécses, 1 szál vágott friss virág, fehér papírszalvéta.)
Egyéb dekoráció természetesen behozható, ennek költsége nincs.
(+ dekoráció behozatala esetén a díszítés és annak elpakolása a megrendelő feladata)

Létszámtól függően 4 különböző gyönyörű különtermet tudunk biztosítani az alkalomra.
24 főig / 35 főig / 50 főig / 120 főig – termeinket képekben megtekintheti a honlapunkon.
Áraink tartalmazzák az Áfát. A fenti menük ára italt nem tartalmaz.
Terembérleti díjat 50 fő feletti rendezvényre külön nem számolunk fel.
50 alatti rendezvény, amely 23óráig befejeződik szintén bérleti díjmentes.
Áraink felszolgálási díjat nem tartalmaznak.

Lehetőség van egyéni menük és italcsomagok összeállítására is,
az üzletvezetővel történt egyeztetés után.
60 fő feletti esküvő esetén az ifjú pár a nászéjszakát nászutas szobánkban töltheti, és díjmentesen
használhatja másnap a kinti-benti uszodát, szaunát, pezsgőfürdőt, konditermet.
A vendégek részére további 45 szoba áll rendelkezésre, kedvezményes áron.

Szobaáraink esküvősöknek (reggelivel):
Classic szoba:1-5 szobáig: 18.000 Ft/szoba/2fő, 6-10szobáig: 17.000 Ft/szoba/2fő, 11 szoba felett: 16.000 Ft/szoba/2fő
Superior szoba: 1-5 szobáig: 20.000 Ft/szoba/2fő, 6-10szobáig: 19.000 Ft/szoba/2fő, 11 szoba felett: 18.000 Ft/szoba/2fő
Gyerek árak: 6 évesig ingyenes, 6-18 éves korig 3.500 Ft/fő/éj, amennyiben a gyerekek a szülőkkel egy szobában vannak.

Ezen kívül rendelkezésre állnak családi szobák is, valamint további 3 exkluzív szoba foglalható, felárral.
Több éjszakás foglalás esetén egyedi ajánlatot készítünk.
Vésés a gerendába:
A Szárcsa Hotel által kiemelten támogatott, közhasznú Gerenda Alapítvány fő bevételi forrása
az itt házasulandó fiatal párok által befizetett támogatási összeg, jelenleg 30.000 Ft.
Ennek fejében nevüket, és esküvőjük dátumát bevéssük az étterem régi gerendáiba.

Esküvő foglalása: szerződéskötéssel, mely 100.000 Ft foglaló megfizetését is jelenti.
A lakodalom összes költségének rendezése a rendezvény végén, az étteremvezetőnél, vagy helyettesénél.
Fizetési módok: készpénz, bankkártya, SZÉP kártya, banki utalás (csak előre utalás esetén).

Amennyiben bármilyen egyéb kérdése lenne az esküvői vacsora részleteiről,
szabad időpontokról, szervezési részletekről, álluk rendelkezésükre
az elérhetőségeinken: szarcsa@szarcsa.hu
Hofman Zsolt: +36 30 500 8707 / Simon Dóra: +36 20 514 4122 / Étterem: +36 22 506 821

