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A Full esküvői csomagunk úgy van összeállítva, hogy tartalmazza, 
mindazt, amivel egy esküvőkhöz annak helyszíne minden esküvőhöz hozzá 
kell járuljon.

A Full Plusz kiegészítő csomag pedig kedvezményes áron egészíti ki a 
Full csomagot azokkal az apróságokkal amelyekre nem minden 
megrendelőnk tart igényt.

A Full csomag 9 órás vendéglátást tartalmaz a szertartással együtt, a 
vendégvárás kezdetétől indul és akkor ér véget amikor az utolsó vendég 
elhagyta a termet. (hosszabbítható.)

A Full csomag tartalma, minősége  minden termünk
esetében azonos, ára 25.900 Ft-/fő

A Full Plusz csomag tartalma, minősége  minden termünk
esetében azonos, ára + 4000 Ft-/fő

A minimum létszám részvétele nem kötelező, de a Full csomag 
választhatóságának feltétele a minimum létszám/fő árának kifizetése adott 
termünkben.

DRY terem: minimum 20 fő

DORAI terem: minimum 40 fő

FRANCOIS terem: minimum 80 fő



 ingyenes esküvőszervezés
 ingyenes terem, kültéri és beltéri szertartási helyszín használat

összesen 9 óra időtartamban.
 ingyenes bútorzat
 ingyenes kültéri Ledfal (200 x 40 cm.) a szertartáshoz
 ingyenes tálalási eszközök
 ingyenes 12 különböző színű és változtatható fényerejű hangulat

világítás
 ingyenes Gála vacsora szett (székszoknya, székmasni, üvegváza,

elegáns étkészlet, talpas pohárkészlet)
 ingyenes torta és hozott apró süti átvétel, kezelés, hűtés, szervírozás
 ingyenes parkolás, saját, zárt parkolónkban.
 ingyenes menyasszonyi és menyecske ruha biztosítása partnerünk 70

db.-os készletéből: https://22h.hu/eskuvoi-ruhak/
 ingyenes alapszemélyzet 9 óra időtartamban.

Francois terem: 120 főig: 3 fő (1 báros, 2 pincér) 120 fő fölött: 4 fő (1 báros, 
3 pincér),

Kisebb termeinkben: 50 főig: 2 fő, (1 báros, 1 pincér) 50 fő fölött: 3 fő (1 
báros, 2 pincér)

Amennyiben nem szeretne hónapokig tartó időrabló tevékenységet 
folytatni az esküvője szervezésével, szolgáltatók felkutatásával, a velük történő 
alkudozással, a behozni szándékozott italok beszerzésével, bontatlan palackok 
visszavitelével, stb. válassza a Full csomagunkat és vele a Full Plusz kiegészítő 
csomagunkat!

Kedvezményeink a Full és Full 
Plusz csomag választása esetén:



Kedvezményes áraink Full és Full Plusz csomagokhoz 
partner szolgáltatóinktól

(Az alábbi szolgáltatások kedvezményes árakon, szintén 15 hónapos 
árgaranciával foglalhatóak Full és Full Plusz csomag foglalásával egyidejűleg)

 Helyszíni hivatalos polgári szertartás, anyakönyvvezető (nem szertartás
vezető!) által tartva 50.000 ft.

 Helyszíni hivatalos egyházi esküvő (felekezet független!) 50.000 ft.
 Mahasz engedélyes esküvői DJ. és ceremónia mester: 100.000 ft. /8

órás rendelkezésre állás. (hosszabbítás 10.000 ft./óra)
 3-4 perces "High Lights" videó az ünnepség kiemelkedő eseményeiről,

kültéri és beltéri helyszíneinken, akár drónnal is: 100.000 ft., 8 órás
rendelkezésre állással. (hosszabbítás 10.000 ft./óra)

 Esküvői fotósunk által a helyszínünkön készített válogatott, kidolgozott
képsorozat és kreatív páros fotózás (minimum 100 felvétel): 100.000 ft.,
8 órás rendelkezésre állással. (hosszabbítás 10.000 ft./óra)

Selfie gép, korlátlan fénykép, 3 órás időtartam, oda-vissza szállítási költség 
nélkül: 60.000 ft.

Dekoratőr partnerünk választása esetén 30% kedvezmény a piaci árakból.



Részletes tartalom: Full és Full Plusz csomagok:

 Nincs a rendezvényhez választott  teremnek terembérleti díja, ahogy a
bútorzat is díjmentes (választás szerint kör vagy táblaasztalok, székek a
fizetett létszám szerint) és a Gála vacsora teríték: ( MEPRA inox
étkészlet, vékony falú talpas poharak, spandex abrosz, öt színű
székszoknya és hat színű székmasni) is díjmentes.

 A kültéri (rossz idő esetén beltéri) szertartási helyszínünk használata
díjmentesen a következő bútorzattal: egy kör vagy táblaasztal, 5 szék, 14
kültéri fotel, textíliákkal: spandex abrosz, székszoknya, székmasni adott
lehetőségeinkből, puff párna a fotelekben + igény esetén függesztett
Ledfal (200x40 cm.) rajta a pár nevével vagy igény szerint képekkel,
filmekkel amely szintén díjmentes.

Étel-ital tartalom a vendégváráshoz és szertartáshoz

Welcome falatkák és italok asztalra és hordókra helyezve (self service)

❖ Ízesített Hasék ( lazacos, spenótos,  olivás ) vagy édes, sós apró sütik
❖ Sunshine limonádébár (háromféle)
❖ Citrusos
❖ Erdei gyümölcsös
❖ Kiwis
❖ Gyömbéres-uborkás (cukormentes)
❖ Epres-bazsalikomos
❖ szénasavas és szénsavmentes ásványvíz, citromkarikával, jéggel
karafokban

Szertartás utáni pezsgős koccintáshoz (egy pohár/fő)

❖ Törley és Szent István pezsgők (száraz, félédes, édes, muskotályos,
alkoholmentes, kölyök)



Étel, ital tartalom az ünnepség termében

(A vacsora lebonyolítását illetően kétféle alternatíva áll rendelkezésre, lehetőség van akár 
büféasztalos akár tál és tányérszervizes vacsorát választani.)

Büféasztalos ünnepi vacsora önkiszolgáló formában:

Easy Art menü

Előételek:
 Zsályás jércepástétom, friss zöldségekkel
 Mentás zöldborsópüré olivával
 Friss pékáru

Levesek (50 fő fölött kétféle, 100 fő fölött háromféle választható)
 Tartalmas marhahúsleves, vele főtt zöldségekkel, külön tálalt

csigatésztával
 Hagymakrém leves (V)
 Hideg málnakrémleves (V)

Főételek
 Aszalt barackkal és sajttal töltött csirkecomb, burgonyahabbal
 Boeuf Bourguignon ( zöldséges marharagu ) petrezselymes burgonyával
 Mandulás köntösben sült pulykamell, aranymazsolás jázminrizzsel
 Mangalica paprikás, pirított tarhonyával
 Paraj pestos gnocci, fűszeres paradicsommal (V)

Savanyúság
 Lakodalmas, vegyes savanyúságok

Desszert
 Brownie, gyümölcs coulis



Ültetett tányér és tálszervizes vacsora:

900 ft./fő szervizdíj ellenében kérhető.

Fine Menü + előétel és desszert

Előételek: tányérokban szervírozva az asztalokra
 Zsályás jércepástétom, friss zöldségekkel
 Mentás zöldborsópüré olivával
 Friss pékáru

Levesek 4-6 fős tálakban az asztalokra az ott ülők létszámának megfelelően
(50 fő fölött kétféle, 100 fő fölött háromféle leves választható)

 Tartalmas marhahúsleves, vele főtt zöldségekkel, külön tálalt
csigatésztával

 Tárkonyos csirke ragu leves
 Sajtkrémleves fűszeres croutonnal (V)

Főételek bőségtálakon az asztalokra a köretekkel egy-egy tálon, 4-6 fő/tál.
 Supreme Csirkemell
 Fokhagymás sertéskaraj szalonnából készült kakastaréllyal
 Sajttal, sonkával töltött sertésborda
 Rántott trappista sajt, tartármártással

Köretek
 Párolt jázmin rizs
 Petrezselymes burgonya
 Párolt zöldségek
 Fűszeres sült burgonya



 Savanyúság tálakban az asztalokra
 Vegyes lakodalmas savanyúság (almapaprika, csemege uborka,

csalamádé)

Desszert szív alakban elhelyezve büféasztalra.
 Brownie, gyümölcs coulis

Éjféli menü lehetőségek
(felár ellenében, büféasztalra tálalva a vacsorából megmaradt sültekkel 
együtt)

 Székelykáposzta, tejföllel,  friss kenyérrel
 Házi készítésű egészben sült fasírt, friss kenyérrel, mártásokkal

2.490.- Ft / fő

 Hagyományos töltött káposzta házi tejföllel, friss parasztkenyérrel
 Bőrös malaccomb, mustáros hagymával, friss kenyérrel

2790.- Ft./fő

 Marhapörkölt galuskával
3550.-Ft /fő

Amennyiben a  fenti menüket kiegészítenék, cserélnék valamely
részét vagy egészét az megbeszélés kérdése!



Italcsomagok: bárszervizzel illetve self service, 8 óra időtartamra,
korlátlan fogyasztással

Sunshine limonádé bár, választható ízek, háromféle
 Citrusos
 Erdei gyümölcsös
 Kiwis
 Gyömbéres-uborkás (cukormentes)
 Epres-bazsalikomos
 Szénsavas, szénsavmentes ásványvíz citromkarikával
 Rostos, szűrt üdítőitalok (őszibarack, alma, narancs)

Szénsavas Coca Cola üdítőitalok
 Coca-cola
 Coca-cola zero
 Fanta narancs
 Kinley gyömbér
 Kinley tonic
 Sprite

Alkoholos italok
Törley és/vagy Szent István pezsgők
 száraz
 félédes,
 muskotályos
 édes
 alkoholmentes



Boraink
 Frittman Irsai Olivér (fehér, száraz)
 Frittman kékfrankos (vörös, száraz)
 Frittman rose cuvée (rozé, száraz)

Sör
 Dreher csapolt és Dreher alkoholmentes üveges sör a Francois

teremben
 Dreher üveges és Dreher alkoholmentes üveges sör a kisebb

termeinkben

Rövidital kiegészítő csomagjaink

Full csomag választása esetén két rövidital kiegészítési lehetőséget 
kínálunk

Superior röviditalcsomagunk az egyik lehetőség korlátlan 
fogyasztással 8 óra időtartamban:
 Szatmári szilvapálinka
 Unicum
 Balantines
 Angostura Reserva fehér rum

ár: 3000 ft./fő

vagy szintén korlátlan fogyasztással 8 óra időtartamban elérhető 15 
félére bővített:
Prémium rövidital csomagunk:
 Jack Daniels whisky
 Szatmári szilvapálinka
 Aperol
 Jägermeister



 Unicum
 Bacardi rum
 Angostura reserva fehér rum
 Jameson
 Johnie Walker whisky
 Ballantines whisky
 Baileys
 Beefeater gin
 Tequila
 Stolichnaya vodka
 Finnlandia vodka

ár: 4000 ft./fő

A Prémium rövidital csomagunk a Full csomaghoz 4000 ft./
fő, a Full Plusz csomaghoz 2000 ft./fő áron kérhető.

A fenti rövidital csomagok bármelyikének megvétele esetén 
díjmentesen (de számlával!) behozható bármilyen ital amelyeket 
bárszervizzel díjmentesen szolgálunk ki.



Full Plusz csomag mely 2022. október 01.-től 
2022. december 31.-ig foglalható!

Full Plusz csomag többlete (4000 ft./fő árért) a Full csomaghoz 
képest:

 hangosítás,buli fények, füstgép.
 4 db. könyöklő a szertartáshoz, vendégváráshoz
 kávé, cappuccino korlátlan fogyasztással
 50% kedvezmény a Prémium italcsomagra (15 féle márkás rövidital)
 ingyenes bárszerviz hozott italokra (nincs dugódíj)
 négyféle rövidital korlátlan fogyasztással, bárszervizzel:

• Szatmári szilvapálinka
• Unicum
• Balantines
• Angostura reserva rum.

 extra desszert asztal biztosítása (kívánságra)
 extra gyümölcs pult biztosítása (gyümölcskosár rendelés esetén)
 verseny csocsó asztal.

Az italcsomagjaink 8 órás időtartama kívánságra hosszabbítható: Alkoholmentesek + 
Pezsgő-sör-bor csomag 990 Ft / fő /óra (csak a hosszabbítás időpontjában maradt 
létszámra számoljuk és utólag fizetendő)

Rövidital csomagjaink hosszabbítása szintén 990 Ft /fő / óra (csak a hosszabbítás 
időpontjában maradt létszámra számoljuk és utólag fizetendő)

Lehetőség van igénybe venni italszerviz szolgáltatásunkat, ami azt jelenti, hogy a vendégek 
itallal való kiszolgálása nem a bárpultnál hanem az asztaloknál történik, és nem kell a 
bárig fáradniuk. Ennek időtartama 8 óra, az ára: 1.600.- Ft / fő (óránként 200 ft.!)

 A fenti árak a bruttó, fizetendő árak! 




