
 

 

 

Kedves Házasulandók! 

 

Köszönjük érdeklődésüket szállodánk iránt. Szeretnénk gratulálni Önöknek elhatározásukhoz, jövendő 
házasságkötésük alkalmából!  Megtiszteltetés számunkra, hogy életük Nagy Napján szállodánk az esküvői 
ceremónia, és az azt követő esküvői vacsora helyszínéül szolgálhat. Bízunk benne, hogy terveikhez illő ajánlatot 
tudunk adni. Nyitottak vagyunk egyedi elképzeléseik megvalósítására is, hogy felejthetetlen élménnyé tegyük ezt a 
napot.  
 
Családias jellegű, 1991 óta folyamatosan működő szállodánk Balatonkeresztúron, a Balaton déli partján, 7.000 m2-
es ősfás területen, egy szépen gondozott, kültéri medencével rendelkező kertben található. Közvetlenül udvarunkon 
keresztül érhető el a szomszédos szabad strand.  
 
 
A házasságkötési helyszín: 

 mediterrán hangulatú étterem, maximum 90 fő befogadására alkalmas  
 az étterem külső terasza, ahol 80 vendég számára tudunk helyet biztosítani 
 a szálloda parkja illetve a medence melletti rész ceremóniasátorral 

 
 
Esküvői vacsorahelyszín: 

 mediterrán hangulatú étterem, maximum 90 fő befogadására alkalmas  
 az étterem külső terasza (fedetlen), ahol 80 vendég számára tudunk helyet biztosítani 
 a szálloda parkja max.150 fős rendezvénysátorral (felár ellenében) 

 
 
Szállodai szobakapacitás kb. 90 - 100 fő elhelyezésére: 

 17 kétágyas szoba,  
 15 családi szoba (pótágyazható) 
 3 lakosztály 
 2 különálló 33m2 es apartmanház 

 
 
Szállásfoglalási kedvezményeink ( weboldalunkon szereplő aktuális szobaárak alapulvételével ): 

 50 főig szállás svédasztalos reggelivel 10 – 15 % kedvezménnyel 
 50 fő feletti foglalás esetén szállás svédasztalos reggelivel 15 – 20 % kedvezménnyel 
 gyermek árak bármely szobatípusban: 0 – 6 éves korig 4 000 Ft / fő / éj, 6 – 14 éves korig 7 000 Ft / fő / éj 
 egy lakosztályt szállodánk ajándékaként az ifjú pár rendelkezésére bocsátunk 

 
 
Vendégek ültetése előre egyeztetett asztalformáknál, ültetési rend alapján  

 Körasztalos elrendezés 
 U-alakú elrendezés 
 T-alakú elrendezés 

 
 
Vendégvárás  

 welcome drink: - pezsgő,- koktél (előre kiválasztott), - röviditalok (2-3 féle, előre kiválasztott) 
 édes/sós aprósütemények 600 – 1100 Ft/fő-től 
 szendvics-falatkák 600 – 1200 Ft/fő-től 

 
 



 

 

Éttermi szerviz lehetőségek: 
 Esküvői menü 4 személyes tálakon szervírozva (leves, 3 féle főétel, 3-4 féle köret, savanyúság/saláta, 

desszert) 5 700 Ft/ fő-től 
 Étkezés svédasztalról korlátlan ételfogyasztással (hideg előételek, meleg előételek/leves, 5-6 féle főétel, 4-5 

féle köret, savanyúság/saláta, 3-4 féle desszert) 7 140 Ft/ fő-től 
 Éjféli menü (hideg/meleg ételek) 2 300 Ft / fő-től 
 Étkezések gyermekkedvezmények: 3 éves korig ingyenes, 3-12 éves korig 50% kedvezmény 
  

 

Esküvői alapmenü ajánlatunk: 
 
LEVES / ELŐÉTEL:  Tyúkhúsleves (a főtt húshoz fokhagyma és bazsalikomos paradicsommártás) 
FŐÉTELEK:              Kijevi csirkemell, Rántott sertéskaraj, Sült csülök  
KÖRETEK:               Sültburgonya, Párolt rizs, Grill zöldségek, Párolt káposzta 
SAVANYÚSÁGOK:   Friss saláták, Házi savanyúság 
DESSZERT:              Házi rétesek (káposztás, túrós, tökös-mákos)    Ár: 5 700 Ft/ Fő 
 
ÉJFÉLI MENÜ:          Mini töltött káposzta, Sertéspörkölt  galuskával     Ár: 2 300 Ft/ Fő 

 

 
 

Természetesen bármilyen elképzelt menüsort elkészítünk (vadételek, vegetáriánus, speciális étrend, reform ételek). 
További menülehetőségekkel kapcsolatosan szívesen küldjük ajánlatunkat.   

 
 
 Italfogyasztás 

 szálloda kedvezményes esküvői itallapjáról rendelhető italok, meghatározott összeghatárig szolgáljuk ki a 
vendégeket az ifjú pár számlájára 

 esküvői itallapon szereplő italok az asztalokra előkészítve/ körbekínálva, az italok mennyisége rögzíthető 
 korlátlan italfogyasztás az itallapon szereplő valamennyi italból a lakodalom teljes tartamára 6 370 Ft/fő-től 
 szervezők által behozott italok, megállapodás szerint 

 
 
Esküvői sütemények, torta 

 vállaljuk házias jellegű sütemények, rétesek, édességek készítését 
 igény esetén különleges menyasszonyi tortarendelés, hűtési lehetőség 

 
 
Terítés, dekoráció (létszámtól és a dekorációtól függő ajánlat) 

 szállodánk által biztosított esküvői alapterítés (az ár tartalmazza) 
 szállodánk által biztosított extra ünnepi terítés (felár ellenében) 
 díszítés, székszoknya, szalag, gyertyák, virágok 
 léggömbök 
 csoki szökőkút 

boldogságkapu, fény fűzér, tűzijáték 
 dekoratőr ajánlása, biztosítása 

 
 
Zene 

 Kérésre állandó partnereink közül zenekart hívunk.   
 Egyre népszerűbb az esküvői Dj. aki komplex zenei szolgáltatást nyújt. 

 
 



 

 

 
Fényképész, fodrász, kozmetikus 

 Kérésre fényképészt hívunk,  
 fodrászt, kozmetikust ajánlunk 

 
 

Kedves Házasulandók! 

 
 
Egyedi elképzeléseik megvalósításában szívesen közreműködünk. Bízunk abban, hogy a Zsanett Hotel*** által 
nyújtott szolgáltatások, kielégítik az Önök igényeit, és esküvőjük egy felejthetetlen élmény lesz. 
 

Részletesebb információkkal kapcsolatosan szívesen látjuk Önöket szállodánkban egy személyes 
találkozóra. Személyre szabott egyedi esküvői ajánlatunk készítése díjmentes! 

 
Az alábbi elérhetőségeken állunk a továbbiakban rendelkezésükre: 

Telefon: 85/575 011, mobil: 06-30/630 6413, e-mail: info@zsanetthotel.hu 
 

Ajánlatunk 2019. december 31-ig megrendezésre kerülő esküvőkre, visszavonásig érvényes.  
 

 
 
Üdvözlettel: 
Böczkös Zoltánné 
Hotel Zsanett*** tulajdonosa és igazgatója 

 
 

 


