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A Jancsár Hotel menüajánlata esküvőre
Az általunk ajánlott esküvői vacsora tartalmaz: fogadóitalként egy pohár pezsgőt vagy
narancslevet, hideg vagy meleg előételt, levest csészében, háromféle húsból készült főételt
három féle körettel és vegyes salátával. Éjfélkor a maradék sülteket hidegen, illetve a
választott fogást szolgáljuk fel kedves vendégeink részére.

Előétel ajánlatok:
- Tormakrémmel töltött sonkatekercs franciasalátával
- Füstölt sonka salátaágyon
- Csabai sertéskaraj vitaminsalátával
- Görögsaláta gyrosszal
- Grillezett csirkemell csíkok kerti zöldség ágyon
- Hortobágyi húsos palacsinta
- Maros menti húsos palacsinta (kapros, paprikás mártás)
- Sertéspörkölt nokedlivel (fél adag)
- Marhapörkölt nokedlivel (fél adag)

Levesek:
- Tyúkhúsleves gazdagon (főtt hús, zöldségek, cérnametélt)
- Gyergyói orjaleves lúdgége tésztával
- Rózsakertleves (marhahús, zöldség és tészta)
- Tárkonyos pulyka raguleves
- Zöldségleves húsgombóccal (csorba leves)
- Spárgakrémleves gyöngyökkel

Főételek:
- Sült csirkecomb barbecue
- Fűszeres csirkemell filé roston
- Rántott csirkemell
- Pulyka gordon bleu
- Pulykamell párizsiasan
- Pulykamell sörtészta bundában sütve
- Fűszeres pulykamell filé roston
- Göngyölt pulykamell szárított paradicsommal és brokkolival töltve
- Rozmaringos kacsamell filé kemencében sütve (+200,-Ft/fő)
- Grillezett tarja kakastaréjjal
- Póréhagymával töltött göngyölt borda
- Gombával töltött borda rántva
- Sajttal töltött borda rántva
- Parasztsonkával és sajttal töltött borda rántva
- Fokhagymás sertéscomb pecsenye
- Egészben sütött hátszín szeletelve (+200,-Ft/fő)

Köretek:
- Párolt rizs, kukoricás rizs, gombás rizs, zöldséges rizs, rizibizi
- Vajon párolt zöldségek
- Párolt vöröskáposzta almával
- Vajas burgonya
- Petrezselymes burgonya
- Hagymás tört burgonya
- Fűszeres steak burgonya
Igény szerint rántott sajt, rántott gomba, rántott karfiol rendelhető: 600,-Ft/adag

Saláták:
- az évszaknak megfelelő vegyes saláták

Éjféli fogások
- Erdélyi töltött káposzta
- Székelykáposzta
- Mini fasírozott majonézes burgonyasalátával
- Vagdalt franciasalátával
- Stefánia vagdalt bajor burgonyasalátával

A menü ára egy főre: 5.800.Ft/fő

Előlegként fizetendő összeg: 50.000,- Ft!

Lemondás esetén a befizetett összeget nem áll módunkban visszafizetni.
Gyermekkedvezmény: 4 éves korig ingyenes
4-12 éves kor között 50% a vacsora árából
12 éves kor fölött teljes ár
További feltételek/inform ációk:
A süteményeket, illetve a szeszes italokat a megrendelő (megbeszélés
szerint) behozhatja a rendezvényre, és e termékek felszolgálásáért külön
díjat nem számolunk fel! Sütemény csak a cukrász által kiállított
szállítólevéllel hozható be. A sütemények csomagolását nem vállaljuk.
A hozott italok lehetőleg palackosak legyenek (max. 5 l-es kanna).
A hozott italok rendelkezzenek magyar zárjeggyel!
A hozott italokhoz a kiegészítő adalékanyagokat nem áll módunkban
biztosítani (citrom, narancs).
A szeszes italokat péntek este szíveskedjenek behozni.
Az általunk biztosított alkoholmentes italok ára: rostos üdítők – 300 Ft/üveg (0,2l),
szénsavas üdítők – 250 Ft/üveg (0,2l), ásványvíz – 250 Ft/üveg (0,2l), kávé – 250 Ft.

Italcsomag ajánlatunk:
- ásványvíz (szénsavas, szénsavmentes)
- szénsavas üdítők
- rostos üdítők
- Csapolt és üveges sörök (0,5l)
- Röviditalok (Martini, Cherry, Vodka, Jägermeister, Konyak)
- Kávé, Capuccino
További italok számlázása egyéni megbeszélés alapján történik.
Amennyiben az italcsomagunkat is megrendelik, a borok abban az esetben is behozhatóak,
szervízdíjat nem számolunk fel.
Az italcsomag ára egy főre: 4.000,-Ft

Zeneszolgáltatás előzetes megbeszélés alapján.
Szertartás díj – helyben tartott ceremónia esetén: 10.000,-Ft
Az étterem dekorációját a Megrendelő egyénileg oldja meg.
Az asztali alapdekorációt az étterem biztosítja, ami a tulajdonát képezi.
Ruhaszalvéta igénye esetén 200 Ft/fő felárat számolunk fel.

Éttermünket hajnali 4 óráig tudjuk az Önök rendelkezésére bocsátani.
.
Szállodánk az ifjú pár részére, a rendezvény napján egy apartmant biztosít díjmentesen.
Igény esetén – amennyiben foglaltságunk engedi – további szobákat biztosítunk a rokonság
ill. a barátok részére az alábbi kedvezményes árakon a rendezvény napján. A reggelit a
rendezvény másnapján 10 óráig éttermünkben biztosítjuk.
Egyágyas:

7.000 Ft/szoba/éj

Kétágyas:

12.000 Ft/szoba/éj

Háromágyas: 15.000 Ft/szoba/éj
Négyágyas:

18.000 Ft/szoba/éj

