
 

  



 

 

ESKÜVŐI 

CSOMAGAJÁNLATAINK 

 
Az esküvő örökre szól, és tele van megismételhetetlen pillanatokkal, 
éppen ezért az utolsó szál virágig, mindennek tökéletesnek kell lennie. 
Pontosan tudjuk, hogy milyen fontos esemény ez az ifjú pár életében, 
ezért nálunk ők az elsők. A Fácánligetben ez az egyik kedvenc napunk, 
mert kicsit mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy örökre emlékezetes 
maradjon ez a nap. 

 



 

 

Zafír csomag 
 

A gyémánt csomagot kifejezetten a gasztronómiai kalandozásokhoz állítottuk 
össze. A menü sokszínű fogásai miatt remek választás lehet a kulináris élvezeteket 
keresőknek. 
 
Profi gondoskodó személyzetre és barátságos, családias légkörre számíthattok 
Nálunk. Kizárólag minőségi italokkal és alapanyagokkal dolgozunk. Teljes körű 
szolgáltatást biztosítunk az esküvő szervezéstől a kivitelezésig a szolgáltatókkal 
együttműködve. Modern, ám egyben tradicionális magyar konyhával rendelkezünk. 
Legkésőbb 04:00-ig van lehetőség a termek igénybevételére.  

 
32.000 Ft. / felnőtt, 19.200 Ft. / gyerek, szolgáltató 

 
Gyermekek részére 3 éves korig ingyenes, 11 éves korig kedvezményes árat 
biztosítunk a csomagban foglalt ételre és italra is.  

 
Üdvözlő falatkák: 

 

 Házi pogácsák  

 Füstölt lazacos uborkás krémsajtos tekercs (nyárs) 

 Padlizsánkrémes mandulás falatka 

 Prosciutto-mozzarella-paradicsom nyársak 

 Édes habos kosárkák (2 féle, 2-2) 
 

 
 
 

  

Menüsor: 
 

 Tárkonyos citromos vadmalac raguleves 
 
Svédasztalon: 
 

 Borókás vargányás szarvas pörkölt szalonnás kapros túrós galuskával  

 Cordon Bleu 

 Grillezett lazacfilé 



 

 

 Zsályás bacon-ös sertés szűz nyársak 

 Rozmaringos libamell szeletek vajas pecsenyelével 

 Rántott camembert falatok 

 Áfonya szósz 

 Sáfrányos jázmin rizs 

 Grillezett idényzöldségek 

 Vajas petrezselymes újburgonya 
 
Savanyúságaink:  
 

 Almapaprika 

 Uborkasaláta  

 Csemege uborka 
 
Éjféli hidegtál kínálatunk svédasztalon: 
 

 Nádudvari töltött káposzta füstölt csülökkel, kolbásszal és vastag tejföllel 

 Rose sertésérmék pikáns morzsakéregben 

 Misos ördöghalnyársak 

 Parmezános pankó morzsában sült csirkemell falatok 

 Kecskesajt golyók (szezámos, snidlinges, borsos) 

 Waldorf saláta 

 Majonézes burgonyasaláta 

 Ropogós saláta levelek zöldfűszeres joghurt és ezer sziget öntettel 
 

Sós, édes süteményt, tortát valamint pálinkát igény szerint biztosíthat a 
Megrendelő. A pálinkát származási igazolvány fénymásolatával kell átadni 
részünkre. Sütemény mennyisége maximum 6 tálca + a torta. 

 

 

 

 

Korlátlan italfogyasztás csomagunk: 

 

9.000 Ft / felnőtt,       5.400 Ft / gyerek, szolgáltató 
 

Üdítőitalok 
Sió gyümölcslevek 1 l, Szénsavas üdítők 0,5 l, Ásványvíz savas, mentes 0,5l  
 
Kávé 
Espresso, Capuccino 



 

 

 
Tömények  
Zwack Unicum, Zwack Unicum Szilva, Jagermeister, Baileys, Russian Standard 
vodka, Jim Beam, Beefeater gin 
 
Üveges sörök  
Soproni, Heineken, Pilsner Urquell, Soproni szűz   
 
Palackos fehér borok  
Bárdos Mátrai Irsai Olivér, Vylyan Boszorkány Olaszrizling 
 
Palackos rosé borok  
Bodri Szekszárdi Rozi Rosé 
 
Palackozott vörösbor 
Vylyan Ördög Cuvée 
 
Pezsgők  
Törley alkoholos, alkoholmentes 
 
Házi pálinka behozható. A pálinkát származási igazolvány fénymásolatával kell 
átadni részünkre. Amennyiben nem korlátlan italcsomagunkat veszik igénybe, 
hanem fogyasztás alapú elszámolást választanak, úgy a behozott pálinkáért 1.000 
Ft / fő dugódíjat számolunk fel. 
 

 

 

  

SZÁLLÁS 

 

 
Vadászházunkban max.45 fő elszállásolására van lehetőség. Rendezvényházunk 
és szobáink teljesen légkondicionáltak.  
Az ifjú párnak gratis öltözőszoba és szállás! 
 
Szobakategóriáink: 
2 vagy több fős elhelyezés esetén: 

● „A” kategória: 22.500 Ft / fő / éj + IFA (4 db lakosztály) 

● „B” kategória: 18.500 Ft / fő / éj + IFA (14 db szoba) 



 

 

 

1 fős elhelyezés esetén: 

● „A” kategória: 33.500 Ft / fő / éj + IFA (4 db lakosztály) 
„B” kategória: 27.500 Ft / fő / éj + IFA (14 db szoba) 

 
Az ár tartalmazza: Légkondicionált szobát (1-2-3-4 fős elhelyezéssel) igény szerint 
wellness használattal (szauna, jakuzzi) lepedő, köntös, törölköző bekészítéssel. Az IFA 
mértéke 300 Ft / fő / éj. (18 év felett fizetendő) 
 
 

 

 

HELYSZÍN, TEREMBÉRLET 

 
 

Kategóriáink: 

 Teljes főház (kis és nagyterem, terasz): 350.000 Ft / nap 

 Csak kültér: 250.000 Ft / nap 
 

 

 

 

 

 

OPCIONÁLIS LEHETŐSÉGEK 
 

 

 Limonádé sarok + 20.000 Ft (2 x 5 liter limonádé) 

 Tóparti ceremónia + 40.000 Ft (rossz idő esetén beltéri) 

 Büfé kocsi vendégváráshoz + 100.000 Ft 

 Korai vendégvárás (16:00 előtt) + 50.000 Ft 

 Csapolt sör 20 Liter + 30.000 Ft – 58.000 Ft –ig. (Sör fajtától függ) 

 Hangosítás ceremóniához + 20.000 Ft 

 Beltéri zeneszolgáltatás + 50.000 Ft 

 Beltéri mennyezetdekoráció + 20.000 Ft 

 Beltéri mennyezetdekoráció égősorral + 40.000 Ft 

 Szoba napi használat (pl. átöltözés) + 10.000 Ft / szoba 

 Projektor használat vetítéshez + 15.000 Ft 



 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
Polgár Máté 
rendezvényszervező 

 
Valósítsuk meg együtt azt az eseményt, amire 
mindig is vágyott. Mi minden lehetőségünkkel 
azon leszünk, hogy olyan legyen, amilyennek 
elképzelte. 
Szeretettel várjuk személyes helyszínbejárásra, 
ahol minden részletet megbeszélhetünk. 

 


