
Az árak 2022. január 1-től visszavonásig érvényesek. 



Kedves  Jegyespár!

Gratulálunk nemes elhatározásotokhoz, mely szerint hivata-
losan is összekötitek életeteket!

Köszönjük érdeklődéseteket a Hotel Lycium**** – Kölcsey 
Központ Debrecen, mint esküvőtök leendő helyszíne iránt.
Bízunk benne, hogy mi is közreműködhetünk e csodálatos  
esemény különleges lebonyolításában. Örömmel nyújtjuk át 
Nektek bemutatkozó ajánlatunkat, mely ízelítőt ad sokoldalú 
kínálatunkból. 
Szeretettel várunk Titeket egy személyes látogatásra, mely 
során megtekinthetitek a helyszínt, elképzelésetek megis-
merése alapján pedig összeállíthatjuk személyre szóló aján-
latunkat életetek nagy eseményére.

A Hotel Lycium rendezvény csapata
„több, mint 300 esküvő áll mögöttünk!”
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Mindent egy helyen
Hotel Lycium**** - Átrium Étterem és különtermek
Kölcsey Központ Nagyterem, Bálterem és Tetőterasz

NAGYTEREM 
a grandiózus

ÁTRIUM ÉTTEREM 
családias hangulat

BÁLTEREM 
az abszolút elegancia

TETŐTERASZ 
a kuriózum

esküvőhelyszín
stílus

• szertartás
• exkluzív helyszínek
• vendégfogadás
• esküvői vacsora és éjféli menü
• saját cukrászat
• szállodai szoba
• morzsaparti
• különleges lehetőség leány- és legénybúcsúkra
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Termek és 
kapacitás 
adatok

Terület 
(m2)

Bankett 
(fő) 

Állófogadás 
(fő) 

Nagyterem 750
200-500 

a színpad méretétől 
függően 

200-600

Bálterem* 300 80-180 80-200

Tetőterasz* 250 - 20-150

Termek és 
kapacitás 
adatok

Terület 
(m2)

Bankett 
(fő) 

Állófogadás
(fő) 

Átrium 
étterem

340 40-150 40-200 

Különterem 60 30 40

Üvegterem 35 16 20

HAGYOMÁNYOS ÉS EXKLUZÍV 
VENDÉGLÁTÁS AJÁNLATOK
Az alábbi, tájékoztató jellegű alapárak a konkrét igények 
alapján módosulhatnak. 

I. Vendégvárás:   2900 Ft/fő-től
II. Tradicionális esküvői ételsor:   7900 Ft/fő-től
 mely ár tartalmazza a saláta, savanyúság árát is
III. Ültetett svédasztalos étkezés:   8500 Ft/fő-től
IV. Exkluzív menüajánlat tányéron szervírozva:  6900 Ft/fő-től
V. Éjféli büfé kínálat:    3900 Ft/fő-től
VI. Csomagban vacsora és éjféli menü:                        11500 Ft/fő-től
 a vacsora ára tartalmazza a saláta, savanyúság árát is
VII. Csokoládé szökőkút 50-100 fő között:  2100 Ft/fő 
                                100 fő felett:  1900 Ft/fő 
Gyümölcssarok / Fagylalt büfé / Morzsaparty 

Az árak az áfát tartalmazzák, ezen kívül 12% szervizdíjat számolunk fel.
GYERMEKKEDVEZMÉNYEK ÉTEL AJÁNLATUNKBÓL:
3 éves korig 100% kedvezmény, 3 és 12 éves kor között 50% kedvezmény 

DEKORÁCIÓ
Az alábbi, tájékoztató jellegű, alapárak tartalmazzák az áfát 
és a konkrét igények alapján módosulhatnak.
Székszoknya     420 Ft / db-tól
Asztali virágdísz     2500 Ft / db-tól
Menyasszonyi csokor     15 000 Ft / db-tól
Egyéb csokrok (örömanya, eldobó)    3500 Ft / db-tól
Asztali virágdísz (főasztal)     8000 Ft / db-tól

Dekoratőr:  Bácsi Gáborné  •  Tel.: + 36 70/378 0391   
E- mail: bacsine60@gmail.com  •  www.dekorvilagszoboszlo.hu

A HOTEL LYCIUM**** DEBRECEN 
NÁSZAJÁNDÉKAI

 • Szállás: 1 ajándék szoba pezsgőbekészítéssel az ifjú párnak, 
   mely az esküvő napján egész nap és a nászéjszakán 
   rendelkezésükre áll. 
 • További kedvezményes szállás lehetőség minden kedves 
   résztvevő számára.
 • Parkolás: Két ingyenes parkolóhelyet biztosítunk az esküvő 
   napján a Hotel Lycium**** Debrecen mélygarázsában.
 • Wellness belépő az ifjú pár részére az esküvői készülődés
   kipihenésére, mely a Hotel Lycium**** legfelső szintjén 
   található wellnessrészleg szolgáltatásainak igénybevételére szól.
 • Házasságotok első évfordulóján egy gyertyafényes 
   vacsorára látunk vendégül Titeket.*
   *50 fő feletti esküvői vacsora létszám esetén

EGYÉB KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

Az ifjú pár kívánságára segítünk megszervezni az alábbiakat is:
 • élőzene / DJ 
 • limuzin szolgálat / lovaskocsi bérlés 
 • vőfély szolgálat
 • ceremónia mester 
 • fényképész / videós 
 • sztárvendég
·     • szertartásvezető

Hotel Lycium**** Debrecen teremkapacitás

Kölcsey Központ teremkapacitás

ESKÜVŐI HELYSZÍNEINK

*kihelyezett házasságkötési helyszín
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HOTEL LYCIUM**** DEBRECEN
„Elegancia és bensőséges hangulat”

ÁTRIUM ÉTTEREM   –   40-150 főig

A szálloda földszintjén található maximum 150 fő befogadására 
alkalmas, elegáns étterem az esküvői fogadások méltó helyszíne 
lehet, ahol a magas színvonalú gasztronómiai szolgáltatásokat 
tapasztalt mesterszakácsok garantálják.

KÜLÖNTEREM   –   10-30 főig

A szabályozható világítással és klímával felszerelt terem kitűnő 
lehetőséget biztosít családi rendezvények számára. 

ÜVEGTERMEK   –   16-25 főig

A modern épület csupa üveg falai 4 elegáns kistermet rejtenek. 
A mintegy 35 négyzetméteres helyiségek ideálisak kis létszámú 
esküvői vacsorák megrendezéséhez.

ÁTRIUM ÉTTEREM KÜLÖNTEREM ÜVEGTEREM
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KÖLCSEY KÖZPONT 
„A sokoldalú rendezvényhelyszín”

A Kölcsey Központ hivatalosan bejegyzett házasságkötési helyszín, 
így nemcsak az esküvői vacsorát, de a házasságkötést is 
megtarthatja épületünk Báltermében vagy a tetőteraszon. 
A helyiségek légkondicionáltak.

NAGYTEREM  –   180 főtől
„Azoknak, akik mernek nagyot álmodni”

A grandiózus, elegáns terem kiválóan alkalmas nagy létszámú esküvők, 
bálok, fogadások megrendezésére. Mérete a leválasztható szekcióter-
meknek köszönhetően tetszőlegesen bővíthető vagy szűkíthető.  

BÁLTEREM  –   80-180 főig
„Stílus és elegancia elérhető áron”

A terem méltó helyszíne az esküvőknek. A színpad leválasztható, így 
a terem mérete is változtatható. A teremhez drinkbár kapcsolódik, 
és közvetlen összeköttetésben áll a konyhával. Hivatalosan bejegyzett 
házasságkötési helyszín.

NAGYTEREM BÁLTEREM
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Vendéglátás ajánlat 

I. Vendégvárás  – 2900 Ft / fő-től

Szendvicsek: Sonkás zöldséges szendvics majonézkrémes zsúrkenyé-
ren, Szalámis zöldséges szendvics zöldfűszer-vajas zsúrkenyéren, Főtt-
füstölt tarjás, zöldséges szendvics mustáros-tojáskrémes zsúrkenyéren, 
Sajtos zöldséges szendvics padlizsánkrémes zsúrkenyéren

Falatkák Bagetten: Lazac tatár, fűszeres padlizsánkrém, Pulled pork 
(tépett sertéshús), medvehagymás jérce Rilette, Prosciutto Carpaccio

Sós, édes sütemények

Saláták, a következő kínálatból: Franciasaláta, Burgonyasaláta, Almás 
kukoricasaláta, Waldorf saláta, Görög saláta, Fitnesz saláta, Dresszin-
ges vegyes kerti saláta

Sültek, a következő kínálatból: Zöld Pestó-s pulykamell sajtkéregben, 
Sous-vide jérce caprese és sonka chips, Füstölt harcsa Carpaccio, Fű-
szeres húsgolyók érett ananásszal és édes-savanyú szósszal, Vargá-
nyakérges mangalicaszűz, Füstölt csülök Rilette parajos Ricotta-val 
és English Muffin-nal, Konfitált borjúpofa szezámos szójaszósszal 
és marinált zöldségekkel

Morzsaparty  –  Másnap újra jól esnek a finom falatok!

Leány- és legénybúcsúk Koktélparty
   Habparty

Tetőterasz – a kuriózum

A Kölcsey Központ tetőterasza egy igazán exkluzív 
helyszín a „város felett”.

Egyedülálló lehetőségek: csoportos léggömberegetés, galambröptetés.

Különleges szertartáshelyszín, nappali és éjszakai ceremóniákhoz 
egyedibb helyszínt nem találtok!

Lenyűgöző kilátás nyílik bármely égtáj irányában a városra, 
és a Református Nagytemplom tornyaira.

A Kölcsey Központ tetőterasza hivatalosan bejegyzett házasságkötési
helyszín, így a házasságkötési ceremónia is megtartható a helyszínen,
valamint az esküvői vacsora.

A tetőterasz rendezvényeinek catering kiszolgálása a teraszon 
található Sky Bar-ból történik.

A tetőteraszon megtartott esküvői ceremóniát követően a vacsora 
a Hotel Lycium**** és Kölcsey Központ rendezvénytermeiben is 
lebonyolítható.
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Esküvői vacsora menü

II. Tradicionális esküvői ételsor – 7900 Ft / fő-től,
mely ár tartalmazza a saláta, savanyúság árát is

Tartalom:  • Tyúkhúsleves vagy Marhahúsleves 
 Gyöngytyúkleves (+500 Ft/fő felárral kérhető) 

• Tejfölös-kapros töltött káposzta vagy Vörösboros gombás
marhapörkölt túrós csuszával vagy Borjúpaprikás 
juhtúrós galuskával

• Sültek 4 személyes tálakban felszolgálva

Csomagban vacsora és éjféli menü – 11500 Ft / fő-től, 
a vacsora ára tartalmazza a saláta, savanyúság árát is
A 4 személyes sültestálak tartalma az alábbi ételekből 
összeállítva (javasolt 3 különböző húsétel és egy vegetáriánus étel):

Hagyományos főfogások tálakon felszolgálva
Sajttal és sonkával töltött csirkemell házi morzsában sütve
Kijevi csirkemell rántva
Kacsamájjal töltött jércejava Pankó morzsában sütve
Sous-vide csirkemell vörös Pestó-s paradicsommal és 
olvadt Mozzarellával grillezve 
Négy sajttal és aszalt meggyel töltött csirkemell mandulás bundában
Dijoni jércemellérmék 
Pikáns császárszalonnában sült csirkecombok grillezett juhtúróval
BBQ csirkecombok
Fokhagymás és zöldfűszeres bundában sült pulykamellérmék 
sülthagymás tejszínnel
Joghurtban pácolt pulykamell füstölt sajtos zöldségszalmával grillezve 
Ementáli sajttal és zöldspárgával töltött pulykamell kolozsvárival bardírozva
Főtt- füstölt tarjával és Cheddar sajtos lilahagyma lekvárral töltött 
pulykamell Panko morzsában sütve 
Aszalt szilvás mogyoróhagyma ágyon sült ropogós pecsenye kacsacombok 

Csemege sertéskaraj Cheddar sajttal és császárszalonnával grillezve 
Konfitált sertéstarja görög salátával grillezve
Luxemburgi sertéskaraj 
Sous-vide sertéskaraj füstös, lilahagymás fetával grillezve 
Egészben sült mustáros sertésflekken
Lacipecsenye vajas pecsenyelevével
Kapros túróval sült füstölt csülök
Kíméletesen sült barbecue marhaoldalas ropogós Lyoni hagymával 
Egészben sült, füstös marha rostélyos
Bruschetta-s tilápiafilé hirtelen sütve 
Fogasfilé mandulamorzsában sütve
Rántott, párizsi, burgonya bundában sült pulyka, csirke, sertés
Rántott csirkemell
Rántott sertéskaraj
Rántott pulykamell

Vegetáriánus ételeink tálakon szervírozva
Bundázott idényzöldségek
Rántott sajtszeletek
Szezámbundában sült camambert áfonya coulissal
Csőben sült brokkoli parmezánforgáccsal
Cheddar sajtos zöldségszalma grillezett Tortillában 
Juhtúrós hollandi mártással töltött gombafejek csőben sütve
Bazsalikom pesztós padlizsán cukkínivel házasítva, mozzarellával sütve
Avokádós zöldségraguval töltött palacsinta

Választható köretek
Sült burgonya, fűszeres cikk burgonya, sülthagymás tepsis burgonya, 
Prókai burgonya, párolt jázminrizs, párolt vajas zöldségek, serpenyő-
ben grillezett fűszeres zöldségek, édes pezsgős lilakáposzta

Választható savanyúságok vagy idényjellegű saláták
Saláták: uborka, paradicsom, káposzta, friss vegyes saláta

  (uborka, paradicsom, káposzta)
Savanyúságok: csemege uborka, cecei paprika, házi vegyes vágott
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III. Ültetett svédasztalos étkezés – 8500 Ft / fő-től
Tartalom: 3-féle előétel, 2-féle leves, 4-féle főétel 

Hideg választék

Halételek
Tenger gyümölcsei saláta kapris majonézzel 
Nyelvhal Ceviche sült rizspapírral 
Gránátalmával marinált fogas sült rukkolával 
Lazac Gravlax citrusos, Cheddar sajtos pagoda pudinggal és 
hideg sültpaprika tatárral 
Irsais lepényhal Rilette zöldborsóval és céklapiskótával 
Tintahal, Lime veluté és préselt Bagett
Füstölt lazac tavaszi tekerccsel 

Szárnyas ételek
Orosz hússaláta
Csirkés cézár saláta
Cheddar sajtos csirke Mignon vörös áfonyával töltve 
Füstös libamell vargányás tepertőmorzsában 
Pisztáciás jérce duett zsengezöldséges rizstekerccsel és 
kókusztejes medvehagyma krémmel 
Rosé kacsamellek narancsmézes szőlővel, English Muffin-ban
Rókagombás kacsamáj parfé narancsméz gyöngyökkel és préselt Bagettel 
Mangós jérce pisztáciakrémmel sült rizspapíron 

Sertés ételek
Mogyorókéregben sült sertésszűz kapri tatárral, ropogós Bouché-ban
Prosciutto Carpaccio 
Pulled Pork Cheddar sajt krémmel és mini brióssal  
Szűzpecsenye céklavariációkkal és préselt Bagett-tel 
Vargányakéregben sült szűz Roquefort sajtos Bouché-val 
Sülthagymás mangalica duett levendula tatárral 

Marha, borjú és bárány ételek
Thai szezámos borjú és savanyított zöldségek
Jérce és bárány házasítás libamáj köntösben, sajt chipsszel 
és balzsamos padlizsánkrémmel 
Pisztáciás borjúpofa lilahagyma lekvárral és fekete Muffinnal 
Pikáns marhanyak sültmogyoró kéregben 
Füstös bárány Rollup 
Érlelt marhasonka sajt chipsszel és kapri tatárral 

Vegetáriánus ételek 
Mini Capresse olívás Ciabatta-val
Füstölt tofu mézes szőlőszemekkel és mini házi brióssal 
Camembert Bruschetta-s zsengesalátákkal 
Pisztáciás rikottasajt lilahagyma lekvárral és fekete Muffinnal 
Illatos kecskesajt zöldborsó zselében, sóspiskótával 
Vargányakéregben sült cukkíni Roquefort sajtos Bouché-val 

Leves választék

Gyöngytyúk Consommé kacsamáj fánkokkal 
Kakas Consommé szarvasgombás húsával és rikottás Tortellinivel 
Hízott kacsa eszencia húsából készült galuskával és zöldségfánkokkal
Rozmaringos hízott liba ragulevese póréhagymával és vilmoskörtével 
Mangalica Eszencia húsával, zöldségeivel és házi vargányás reszelt tésztával 
Tejfölös mangalica leves vargányafánkokkal 
Füstös mangalica gulyás 
Kakukkfüves mangalica raguleves sült sajtfánkokkal 
Marhapofa eszencia Fridattó
Borjú erőleves húsával, zöldségeivel és Gombás Tortellini-vel 
Tárkonyos bárány raguleves tepertős burgonyagombóccal 
Sáfrányos marha raguleves szezámos fánkokkal 
Füstös karfiol krémleves mogyorófánkokkal 
Őszi vargánya leves mini levendula Muffinnal 
Levendulás zöldalma krémleves mini túrórétessel 
Zöldspárga krémleves fűszeres lilaburgonya galuskával 

14 15



Főétel választék

Fűszervajban sült tőkehal filé királyrák Gazpacho-val és 
pácolt olívás zöldtésztával 
Ropogósra sült harcsa meleg sültpaprika tatárral és rukkolás 
tőkegomba rizottóval 
Tökmagos fogas filé szarvasgombás burgonyakrémmel és zöldvajjal 
Pirosra sült lepényhal füstölt lazaccal és Cheddar sajttal grillezve, érlelt 
sajtos burgonya gratinnal és karamellizált fokhagymamártással  
Mozzarellával és zöldspárgával töltött jérce kolozsváriban sütve 
aszaltparadicsomos rizottóval 
Sous-vide jércemell vajas zöldspárgával, Englisch Muffinnal és 
hollandi mártással 
Császárszalonnával és Cheddar sajttal grillezett csirkemellek 
pirított zöldség szalmával és aszalt paradicsom rizottóval
Cheddar sajtos zöldségekkel töltött jérce Prókai burgonyával 
Debreceni töltött káposzta sült kolbásszal 
Pirosra sült mangalica karaj mogyoróhagymás kacsamáj raguval és 
fűszeres burgonyával 
Vajas sertés szűz zöldséges burgonyalepénnyel és párizsi kávéházmártással 
Fűszeres Panko morzsában sült sertéskaraj brokkolis burgonya gratinnal 
és négysajt-mártással
Kucsmagombás borjúpaprikás vajas galuskával 
Érlelt bika java omlósra sütve vargányakrémmel, marinált 
zöldségszalmával és francia burgonya gratinnal 
Lassan készült marhapofa sültdió fánkokkal és erdei gombás jussal 
Borjú bécsi Camembert sajtos burgonyahabbal és Coleslaw salátával 
Rikottás zöldségszalmával töltött cukkíni parmezánnal grillezve 
Mandulás bundában sült Brie sajt pirított mogyorós Thai tésztával 
Zöldséges és Camembertes Enchiladas pikáns Salsa szósszal 
Cheddar sajtos zöldségekkel töltött burgonya Dijoni mártással 

IV. Exkluzív menüajánlataink tányéron szervírozva

I. 6900 Ft / fő
Előétel  Pisztáciás jérce duett zsengezöldséges rizstekerccsel és
  kókusztejes medvehagyma krémmel
Leves  Mangalica Eszencia húsával, zöldségeivel és házi vargányás  
  reszelt tésztával 
Főétel  Pirosra sült lepényhal füstölt lazaccal és Cheddar sajttal grillezve,  
  brokkolis burgonya gratinnal, karamelizált fokhagymamártással 
  Roast Beef Yorkshire pudinggal és étcsokoládés 
  zöldbors mártással 
Desszert  Mandula grillázsos dobos torta sóskaramell habbal és 
  földieper emulzióval 

II. 8900 Ft / fő
Előétel  Kacsamájas borjú duett póréhagymában, cukorborsós 
 English Muffinnal és mungóbab tatárral
Leves Gyöngytyúk leves 
Főétel Zöldfűszeres vajban sült tőkehal filé Dijonis hollandival és   
 pirított bébi zöldségekkel 
 Kacsamáj sertésszűz szorításban sütve céklás 
 burgonyalepénnyel és párizsi kávéház mártással 
Desszert Áfonyás étcsokoládé Mousse karamellizált tésztában,   
 málnamajonézzel és lágy Bourbon habbal 

III. 9900 Ft / fő
Előétel  Lazac Gravlax citrusos, Cheddar sajtos pagoda pudinggal 
 és hideg sültpaprika tatárral
Leves Kakas Consommé szarvasgombás húsával és rikottás Tortellinivel 
Főétel Vargányakéregben sült mangalicaszűz vajas pecsenyelével   
 és padlizsános Quiche Lorraine-nel 
 Érlelt Angus Rib-eye Rosé-ra sütve vajas Jus-sal, 
 pirított bébi zöldségekkel és édesburgonya chipsszel 
Desszert Étcsokoládés Maracuja torta ropogós áfonyával és 
 málna emulzióval
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V. Éjféli büfé kínálat – 3900 Ft / fő-től
Választható: 3-féle hideg saláta és 3-féle hideg sült vagy feltét

VI. Csomagban vacsora és éjféli menü – 11500 Ft / fő-től, 
a vacsora ára tartalmazza a saláta, savanyúság árát is

Majonézes saláták
Franciasaláta
Burgonyasaláta
Almás kukoricasaláta
Waldorf saláta
Sonkás sváb tésztasaláta

Hideg választék

Halételek
Tenger gyümölcsei saláta kapris majonézzel
Nyelvhal Ceviche sült rizspapírral
Gránátalmával marinált fogas sült rukkolával
Lazac Gravlax citrusos, Cheddar sajtos pagoda pudinggal és 
hideg sültpaprika tatárral
Irsais lepényhal Rilette zöldborsóval és céklapiskótával
Tintahal, Lime veluté és préselt Bagett
Füstölt lazac tavaszi tekerccsel

Szárnyas ételek
Orosz hússaláta
Csirkés cézár saláta
Cheddar sajtos csirke Mignon vörös áfonyával töltve
Füstös libamell vargányás tepertőmorzsában
Pisztáciás jérce duett zsengezöldséges rizstekerccsel és 
kókusztejes medvehagyma krémmel

Rosé kacsamellek narancsmézes szőlővel, English Muffin-ban
Rókagombás kacsamáj parfé narancsméz gyöngyökkel és préselt Bagettel
Mangós jérce pisztáciakrémmel sült rizspapíron

Sertés ételek
Mogyorókéregben sült sertésszűz kapri tatárral, ropogós Bouché-ban
Prosciutto Carpaccio
Pulled Pork Cheddar sajt krémmel és mini brióssal 
Szűzpecsenye céklavariációkkal és préselt Bagett-tel
Vargányakéregben sült szűz Roquefort sajtos Bouché-val
Sülthagymás mangalica duett levendula tatárral

Marha, borjú és bárány ételek
Thai szezámos borjú és savanyított zöldségek
Jérce és bárány házasítás libamáj köntösben, sajt chipsszel és 
balzsamos padlizsánkrémmel
Pisztáciás borjúpofa lilahagyma lekvárral és fekete Muffinnal
Pikáns marhanyak sültmogyoró kéregben
Füstös bárány Rollup
Érlelt marhasonka sajt chipsszel és kapri tatárral

Vegetáriánus ételek
Mini Capresse olívás Ciabatta-val
Füstölt tofu mézes szőlőszemekkel és mini házi brióssal
Camembert Bruschetta-s zsengesalátákkal
Pisztáciás rikottasajt lilahagyma lekvárral és fekete Muffinnal
Illatos kecskesajt zöldborsó zselében, sóspiskótával
Vargányakéregben sült cukkíni Roquefort sajtos Bouché-val

Választható savanyúságok vagy idényjellegű saláták – 500 Ft / fő

Saláták: uborka, paradicsom, káposzta, friss vegyes saláta
    (uborka, paradicsom, káposzta)
Savanyúságok: csemege uborka, cecei paprika, házi vegyes vágott

Kevert saláták
Görög saláta
Fitnesz saláta
Dresszinges vegyes kerti saláta 
(ezersziget, kapros öntettel)
Marinált burgonyasaláta
Marinált zöldségsaláta
Sopszka saláta juhtúróval
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Esküvői desszertek

Édes sütemények – Teasütemények  1875 Ft / fő (25 dkg)

Néró szelet
Mézes zserbó
Brownie
Isler
Linzer
Mini mignon
Kókusz tekercs
Kókusz golyó
Habos mákos
Rákóczy túrós
Lúdláb kocka
Kókuszos-lekváros habcsók
Diós-lekváros kosár
Linzer kosár gyümölcs raguval
Párizsi meggyes alagút
Házi krémes
Sacher pirulák 
Raffaello golyó
Lúdláb golyó
Oroszkrém szelet
Erdei gyümölcsös joghurt kocka
Raffaello szelet
Eszterházy kocka
Fanta szelet
Citromos szelet

Sós sütemények  1875 Ft / fő (25 dkg)

Masnik: szezámos, sajtos
Pizzás falatka
Gombás falatka
Káposztás pogácsa
Sajtos pogácsa
Túrós pogácsa
Tepertős pogácsa
Hasék: kolbászos, sonkás, gombás 
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Különleges kínálatunk
Csokoládé szökőkút 
 50-100 fő között:  2100 Ft/fő 
 100 fő felett:   1900 Ft/fő
Fagylaltbüfé
Gyümölcssarok

Zöldség és gyümölcsszobrászat
Különleges faragások az ifjú pár 
nevével, képével. 

Kívánság szerint egyedi igények 
kivitelezése Breitenbach Attila 
olimpiai és világbajnoki 
aranyérmes zöldségfaragó 
szobrász közreműködésével.
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V. ITALAJÁNLAT

Üdvözlő italok I.
1/2 óra: 1500 Ft / fő  – 1 óra: 1900 Ft / fő
 Törley Gála pezsgő
 Törley Muscateller pezsgő
 Narancslé
 Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz

Üdvözlő italok II.
1/2 óra: 1800 Ft / fő  –  1 óra: 2200 Ft / fő
 Törley Gála pezsgő
 Törley Muscateller pezsgő
 Rostos gyümölcslevek
 Szénsavas üdítők
 Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz
 Limonádé
 Stella Artois csapolt sör

Üdvözlő italok III.
1/2 óra: 1900 Ft / fő  –  1 óra: 2300 Ft / fő
 Törley Gála pezsgő
 Törley Muscateller pezsgő
 Rostos gyümölcslevek
 Szénsavas üdítők
 Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz
 Limonádé
 Stella Artois csapolt sör
 Fehér, Rosé, Vörös borok



Italcsomag I.
Korlátlan italfogyasztás 4 óra időtartamra:  5200 Ft / fő
  6 óra időtartamra:  6400 Ft / fő 
  8 óra időtartamra:     8100 Ft / fő 
Időtartam lejárta után minden megkezdett óra:  2600 Ft / fő
Csapolt sör, szénsavas és szénsavmentes ásványvíz, szénsavas üdítők, 
szénsavmentes gyümölcslevek, limonádé, folyó fehér- és vörösborok, kávé, 
cappuccino

Italcsomag II. 
Korlátlan italfogyasztás 4 óra időtartamra:  6100 Ft / fő 
                                     6 óra időtartamra:  7200 Ft / fő 
 8 óra időtartamra:           8300 Ft / fő
Időtartam lejárta után minden megkezdett óra:  2600  Ft / fő
Aperitif (Zsindelyes pálinkák, Martini), szénsavmentes gyümölcslé,  
limonádé, csapolt sör, szénsavas és szénsavmentes ásványvíz, szénsa-
vas üdítők, folyó fehér- és vörösborok, kávé, cappuccino

Italcsomag III. 
Korlátlan italfogyasztás 4 óra időtartamra:  7000 Ft / fő 
                                     6 óra időtartamra:  8100 Ft / fő
 8 óra időtartamra:          9200 Ft / fő
Időtartam lejárta után minden megkezdett óra:  3300 Ft / fő
Aperitif (Zsindelyes pálinkák, Martini), szénsavmentes gyümölcslé, 
limonádé, csapolt sör, 0,33 l-es üveges sörök, szénsavas és szénsav-
mentes ásványvíz, szénsavas üdítők, folyó fehér- és vörösborok, kávé, 
cappuccino

Italcsomag IV. 
Korlátlan italfogyasztás 4 óra időtartamra:  8500 Ft / fő
                                     6 óra időtartamra:  9600 Ft / fő
 8 óra időtartamra:            10400 Ft / fő 
Időtartam lejárta után minden megkezdett óra:  3400 Ft / fő
Aperitif (Zsindelyes pálinkák, Martini), szénsavmentes gyümölcslé, limo-
nádé, csapolt sör, 0,33 l-es üveges sörök, szénsavas és szénsavmentes 
ásványvíz, szénsavas üdítők, folyó fehér- és vörösborok, vermouthok, 
digestivek, vodkák, whiskyk, párlatok, likőrök, kávé, cappuccino

Speciális ajánlatok

Aperitif Bár
Minőségi magyar pálinkák választéka, Vodkák, Whiskyk, Likőrök, Ginek
3600 Ft / fő

Átrium koktél bár
4 fajta alkoholos (Mojito, Pina Colada, Margarita, Cuba Libre)
és 2 fajta alkoholmentes koktél (Banana Colada, Virgin Mojito)
50 db koktél 85 000 Ft 
100 db koktél 160 000 Ft

Magyar pálinka kóstoló
Válogatás a Zsindelyes pálinkafőzde pálinkáiból, pálinka szakértővel
Ár: egyedi árajánlat alapján

Pezsgő éjszakai bár 
Magyar pezsgők és további ital választék az Ön igényeinek megfelelően!

Az egy személyre eső ár az ital típusától és a fogyasztás hosszától függ. 
Kérjük, érdeklődjön nálunk további részletekért!
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NE FELEDKEZZÜNK MEG 
A LEÁNY- ÉS 
LEGÉNYBÚCSÚKRÓL!

Mi adjuk a helyszínt, biztosítjuk a ven-
déglátást és a többi kelléket. Segítünk 
megszervezni a dj-t, zenekart, táncoso-
kat. Nincs más dolgotok, mint eszeve-
szett nagy bulit csapni!

LEGYEN ESKÜVŐTÖK GYERMEKBARÁT! 
A KISGYERMEKES CSALÁDOK SZÓRAKOZTATÁSÁRÓL IS GONDOSKODUNK!

   • gyermekjátszó
   • animációs programok 
   • kézműves ház szakemberek bevonásával
   • gyerek disco animátorokkal

   „Hogy a gyerekek is jól érezzék magukat és 
     a szülők is szórakozzanak!”
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Az árak 2022. január 1-től visszavonásig érvényesek. 


