VENDÉGVÁRÁS:

Régi Posta Étterem és Fogadó

2018 ESKÜVŐI AJÁNLATA
Nagy Öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy
a Régi Posta Étterem és Fogadót választja
Életének Nagy Napjának helyszínéül.
Bízunk benne, hogy ajánlatunk felkelti érdeklődését és elnyeri tetszését. Tapasztalatunkkal
és szakértelmünkkel hozzájárulhatunk és mi is
részesei lehetünk Életük Nagy Pillanatának .
Rendezvénytermünkben 60-170 fő-ig tudjuk
az ünneplő vendégsereget befogadni,
terembérleti díj nélkül.

Italokkal: 890Ft/fő
pohár sörrel, szénsavas és rostos üdítőkkel, kávéval
Italokkal és Ön kívánsága szerint falatkákkal:
1490Ft/fő
prosciuttos falatka-kolbászos falatka- mozzarellás falatka

I. MENÜ AJÁNLAT: 7.490 FT/FŐ
Leves:		
Tyúkhúsleves házityúkból csigatésztával,
		
főtt hússal és zöldségekkel
Meleg előétel: Töltött káposzta kívánság szerint: édesből,
		savanyúból, paradicsomosan
Főétel:		
Vegyes sültes tál hozzáillő köretekkel
		
sertésnek, pulykának, csirkének legjava az 		
		
Ön kívánságának megfelelően elkészítve. 		
		
Salátás és savanyús tál.
		
Mozzarellás jércemell,Szezámos csirkemell
		
Rántott sertés szelet,Túróczi csülök
		
Bundázott trappista sajt
Köret: 		
hasábburgonya, rizs, párolt zöldség
Salátás tál:
friss kevert saláta
Savanyús tál:
ecetes almapaprika, kovászos uborka,
		savanyú uborka
Éjfélre:		
Marhalábszár pörkölt galuskával.
		
Tyúknak húsos része felsütve, rántott gomba,
		
rántott karfiol, fasírt golyó, majonézes salátákkal.
		Svédasztalra tálalva.

II. MENÜ AJÁNLAT : 10.990FT/FŐ
Az I. menü ajánlat kiegészítve az alábbi
italkínálattal korlátlan fogyasztás mellett.

Ital ajánlat:

Sörök (csapolt sör, Soproni, palackozott alkoholmentes,
ízesített alkoholmentes sör),
Borok (Szent István)
szénsavas üdítők, (Pepsi, Pepsi Light, 7up, Schweppes narancs,
Schweppes tonik, Canada dry),rostos üdítők (Tropicana, Tropicana
barack, narancs, multivitamin és alma), ásványvíz (savas és mentes),
presszókávé

III. MENÜ AJÁNLAT : 14.490 FT/FŐ
Mindent tartalmaz, amelyet a II. menü kibővítve az alábbi
italok korlátlan fogyasztásával.
Ital ajánlat:
Pálinkák (Zsindelyes házi pálinkák barack, szilva, körte)
Whisky ( Jim Beam, Jhonny Walker)
Krémlikőr (Feeney’s),Vodkák (Smirnoff )
Rum (Bacardi superior),Brandy (Metaxa***)

AZ IFJÚ PÁRNAK AJÁNDÉKBA ADJUK:

Terembérleti díj nincs.
Az esküvő napjára, egy exkluzív szobát biztosítunk, melyben
nyugodt körülmények között készülhetnek a nagy pillanatra, majd
meghitten tölthetik a nászéjszakát.
Ifjú párt az első éves házassági évfordulóján,
megvendégeljük egy gyertyafényes, pezsgős vacsorával
10.000 Ft értékig.

KEDVEZMÉNYEINK:
Gyermek kedvezmény:
0-3 éves korig a menü ingyenes,
3-11 éves kor között -50% a menü árából.
		
A násznép részére kedvezményes szállást biztosítása
korlátozott létszámban.
Ingyenes parkolási lehetőség az étterem parkolójában.
Hétköznap tartott esküvő árából 10% kedvezményt
biztosítunk a házasulandóknak.
Segítséget nyújtunk:
dekoratőr, zenész, fotós, videós
vőfély, ceremónia mester, virág
Ajánlatunk tájékoztató jellegűek,
egyéni kéréseket lehetőség szerint teljesítjük.
Fizetési mód:
készpénzzel, bankkártyával, szép kártyával.
Áraink az ÁFÁt tartalmazzák.
Kis Beatrix
rendezvényszervező
+36-30-975-3811
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