
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGAS MINŐSÉG, 

STÍLUSOS SZOBÁK 

136 szobánk minden igényt kielégítő, kényel- 
mes berendezésű. A szálloda legfelső szintjén 
kialakítottwellness részlegben úszómedence, 
jacuzzi, szaunák, gőzfürdő és relaxációs szoba 
segíti a feltöltődést. 

 

Az ifjú párnak a nászéjszakára Comfort szobát 
biztosítunk, míg a násznép számára kedvez- 
ményes szobaárakat. 

TÖKÉLETES HELYSZÍN 

A NAGY NAPRA 
 

Szállodánk bálterme körasztalos terítéssel 
240 főig a hozzá kapcsolódó Foyerrel ideális 
helyszín lakodalmaknak. A padlószőnyeges 
Bálteremben tánctér kialakításához táncparkett 
bérlésére van lehetőség. A terem előtti Foyer- 
ben nem szükséges plusz költséggel kalkulálni. 
Esküvői ebéd vagy vacsora esetén BISTORANT 
éttermünket ajánljuk 150 főig. 

 

 

 

ESKÜVŐI AJÁNLAT 

 

MINDEN, AMIRE SZÜKSÉGÜK LEHET, NÁLUNK MEGTALÁLJÁK MAGAS MINŐSÉGBEN, 

ELÉRHETŐ ÁRON. 
 
Jól képzett szakmai csapattal biztosítjuk, hogy az ünnepélyes alkalom emlékezetes legyen. 
Romantikus meglepetés az első házassági évforduló alkalmából szállodánktól. 



 

 

 

 

 

 

 

BÜFÉAJÁNLAT OPCIÓ 

MENÜSOR: 
 

Hideg ételek: Lazactatár szárított paradicsomos 
mascarponéval rétegezve · Mini mozzarella 
koktélparadicsommal, rukkolával, bazsalikomos 
vinegrettel · Balzsamecetben érlelt angolos bélszín 
padlizsános fetakrémmel · Csirkemáj pástétom- 
mal töltött mini fánkok feketeolíva tapenáddal 

 

Levesek: Kakasleves gazdagon · Málnakrém 
leves mandulás tejszínhabbal 

 

Saláták: Avokádós ráksaláta mentás zöldcitrom 
dresszinggel · Krémes burgonyasaláta snidlinggel · 
Csirkés cézársaláta · Ecetes savanyúságok 

 

 
Meleg ételek: Joghurtban pácolt csirkemell tej- 
színes parajágyon grillezett zöldségekkel · Fo- 
gasfilé rántva sajtos rizi-bizivel · 12 órát sült 
kacsacomb pórés barackraguval, tejszínes 
burgonyával · Töltött káposzta és konfitált 
malaccsászár · Borjúpörkölt juhtúrós 
sztrapacskával 

 
Friss pékáru, Gyümölcs 

 
Desszertek büféasztalon: Úri túrógombóc man- 
dulakéregben, narancsos barackmártásban · 
Tiramisu csokoládékehelyben eperraguval · 
Mogyorós pan- na cotta 

 

Éjféli menü büféasztalon: Mini disznótoros · Mini 
töltött káposzta · Malacsült káposztával, 
hagymás tört burgonyával 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

FELSZOLGÁLT 

MENÜAJÁNLAT OPCIÓK 
 

A / ajánlat: 

 

Leves: Újházi kakasleves 
 

Pörkölt: Vörösboros marhapörkölt snidlinges 
galuskával, 
savanyúságokkal 

 

Sültes tál: Grillezett joghurtban pácolt csirke- 
mell,fokhagymás-magos mustáros flekken, 
puly- kamell sajttalsonkával töltve, ropogós 
kacsacomb, sajtos zöldborsós párolt rizs, almás 
párolt káposzta, hagymás forgatott burgonya, 
grillezett  
petrezselymes gombák 

 
B / ajánlat: 

 
Leves: Kacsa erőleves roppanós zöldségekkel, 
főtt hússal 

 
Pörkölt: Burgundi marharagu pirított burgo- 
nyával és zöldségekkel 

 

Sültes tál: Csirkemell ricottás parajjal töltve, 

grillezett pármai sonkás sertésszűz, konfitált 
kacsacomb, parmezánbundában sült sügér, 
vadrizs, pórés pirított burgonya, cyderes párolt 
káposzta, grillezett frissfűszeres zöldségek 

 
C / ajánlat: 

 
Előétel: Préselt kacsa és kacsamájpástétom 
almás lilakáposzta lekvárral, mangóecetes 
salátákkal  
Leves: Erőleves fürjtojással és spárgával 

 

Főétel: Libamájjal töltött jércemell és vajban 
sült sertésszűz francia rakott burgonyával 
és vargányás rétessel, citromos ceruzababbal 

 

ESKÜVŐI ITALAJÁNLAT 

Fogadó ital: Törley pezsgő, narancslé 

Korlátlan italfogyasztás 18:00 órától az esküvő 
végéig az alábbi italokból: A ház borai 
a Frittmann Pincészettől, Soproni csapolt sör, 
ásványvíz, üdítőitalok, kávé, tea. 

 
Egyedi árajánlatunkat az igények függvényé- ben 

állítjuk össze. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

MINDEN IGÉNYNEK MEGFELELŐEN 
 

A kényelmes szobák, hangulatos, udvarias kiszolgálás mellett kiváló gasztronómiával várjuk vendégeinket. 
Személyes találkozás után az igényekkel összhangban egyedi ajánlatot készítünk. 100 fő felett a kiválasz- 
tott vacsora menüára magában foglalja a terembérletet. Szállodánk kültéri parkolójában több mint 100 
férőhely biztosított. 

 


