AJÁNLAT
Szeretik a magyar hagyományokat és ÉLETÜK egyik legfontosabb eseményét
szervezik, de még nem tudják, hogy melyik az ideális helyszín az esküvőre?
Válasszák a Lókötő Csárdát! Tanyasi hangulatú lovas csárdánk tökéletesen
megfelel a szabadtéri esküvők lebonyolításához, távol az utca zajától ideális
helyszínt biztosít az emlékezetes esemény megvalósításához. Festői
környezetben és végtelen nyugalomban mondhatják ki a boldogító IGEN-t!

AZ IFJÚ PÁR RÉSZÉRE AZ ALÁBBI LEHETŐSÉGEKET KÍNÁLJUK:
Vendégek fogadása:
Üdvözlőital:

előre megbeszélt rövid ital (pálinka, likőr, stb)
 házi pálinka
200 Ft/2cl
 jagermeister
300 Ft/2cl

pezsgő (BB pezsgő)
300 Ft/dl

limonádé
180 Ft/3dl

házi bodza szörp
150 Ft/3dl

Polgári szertartás:
 lovastanyán szabadtérben, a helyszín berendezve
(házasságkötő asztal abrosszal, pezsgő felszolgálása, szalmabála*,
szék*, boldogságkapu* 3 -féle igény szerint, díszítés nélkül)

5.000 Ft

Szék*:
Szalmabálák*:
 24 db-ig
 24-48 db-ig
Boldogságkapu*:
Lókötő Csárda befogadóképessége: 150 fő

100 Ft/fő
5.000 Ft
10.000 Ft
5.000 Ft

Terem használat:
Díjmentes az ifjú pár és a násznép számára!
 150 fő felett (sátor építéssel megegyezés alapján)

Lakodalmi menü ajánlataink:

„Nagymamám” lakodalmi menü:

 Tanyasi tyúkhúsleves cérnametélttel
 Főtt tyúkhús fokhagyma- és paradicsom mártással
vagy fokhagyma- és meggymártással
 Sültek fatálon kínálva:
Cigány pecsenye, töltött csibecomb,
rántott sertés szelet, rántott zöldségek (gomba, karfiol)
petrezselymes burgonya, párolt rizs, vegyes savanyúság, csalamádé
Éjféli vacsora:
A vacsoráról megmaradt sültek, kenyér, savanyúság, töltött káposzta

6.500 Ft/fő
„Régimódi” csárda menü:
 Csirkeragu leves
 Sültek fatálon kínálva:
Sertés oldalas sütve, egész csirkecomb sütve,
párizsi szelet, rántott tök, rántott sajt
hagymás tört burgonya, párolt rizs, fokhagymás tejföl, savanyú
uborka
Éjféli vacsora:
A vacsoráról megmaradt sültek, kenyér, savanyúság, töltött káposzta

7.000 Ft/fő

„Kemencés csárda” menü:

 Tárkonyos borjúragu leves
 Sültek fatálon kínálva:
Kacsacomb, sertés csülök (kemencében sütve)
rántott sertés szelet, rántott zöldségek (gomba, cukkini)
párolt lila káposzta, sajtos burgonya, párolt rizs, fokhagymás tejföl
vegyes savanyúság
Éjféli vacsora:
A vacsoráról megmaradt sültek, kenyér, savanyúság, töltött káposzta

7.500 Ft/fő
Egyéb ajánlataink:
 kemencében sült házi rétes
 gyümölcsasztal

400 Ft/adag
500 Ft/fő

A felszolgálás árát (az átlagos 30 fő / felszolgáló esetben) a terembérleti díj tartalmazza.
Amennyiben az átlagosnál jobb felszolgálást kíván, úgy megbeszélés alapján különdíjat
számítunk fel. Az összegek 80-100 fő-re vannak kalkulálva, ennél kevesebb esetén + 10%-ot
számítunk fel, 100 fő felett megegyezés kérdése.

Gyermekkedvezmény a vacsorából:
 0-3 éves korig díjmentes
 4-12 éves korig az árból 40% kedvezményt adunk

Italfogyasztás:

„Részeges örömapa” italcsomag az alábbi italokból:
3.600 Ft/fő
 3 -féle szénsavas üdítő (Cola, Fanta, Gyömbér) – 0,5 L
 szóda – 0,5 L
 ásványvíz szénsavas és mentes – 0,5 L
 2 -féle rostos üdítő (alma, narancs) – 0,5 L
 sör (Pécsi Szalon sör 0,5 L; Heineken – 0,33 L)
 vörös-, fehér- és rosé folyóbor
 presszó kávé és cappuccino
 házi pálinka, cherry
„Pityókás násznép” italcsomag fogyasztás alapján, árjegyzék szerint:
 Coca-cola termékek
350 Ft/0,5 l
 szóda
200 Ft/0,5 l
 ásványvíz szénsavas és mentes
250 Ft/0,5 l
 Cappy termékek
350 Ft/0,5 l
 sörök
Pécsi Szalon
350 Ft/0,5 l
Heineken
350 Ft/0,33 l
Soproni csapolt sör
300 Ft/0,3 l
 vörös-, fehér- és rosé folyóbor
700 Ft/liter
 presszó kávé
250 Ft/adag
 cappuccino
350 Ft/adag
 házi pálinka
200 Ft/2 cl
 cherry
200 Ft/2 cl
„Sóher anyós” italos pult: az italok kívánság szerint, az előre megrendelt
mennyiségben!
3000 Ft/fő
Hozott italok esetén dugódíjat számolunk!

Gyermekkedvezmény:
 0-3 éves korig díjmentes

500 Ft/fő

 4-12 éves korig az árból 40% kedvezményt adunk
Pogácsát, sós aprósüteményt, süteményeket, tortákat természetesen be lehet
hozni.
További szolgáltatásaink:
 Esküvői fogat feldíszítve:
 Díszes kettes
 Elegáns négyes
 Ámulatos hatos
 Lovon történő eskettetés
 Pusztabusz a násznép és zenekar részére
 Esküvői fotózási helyszín
 Lovashintós fotózás esküvő előttre
 Leány-, legénybúcsú helyszín

Kéré
sre
segí
tünk
Önö
knek
:
 tort
a és
aprósüt
emény
rendelése
 díszítés, dekoráció
 vőfély, fotós, videós ajánlása

30.000 Ft
50.000 Ft
70.000 Ft
14.000 Ft
15.000 Ft/kocsi
ajándék
20.000 Ft-tól
megegyezés
szerint

 taxi rendelés
 szálláslehetőség
 tűzijáték

A gyermekek a játszótéren kedvükre szórakozhatnak, valamint megismerhetik
a tanyán élő őshonos állatokat!
A végleges létszám és az esetleges későbbi változtatások, megállapodások
természetesen változtathatják az árat.

További kérdések vagy foglalás esetén kérjük, keressék kapcsolattartóinkat,
Riczu Sándor (30/946-8155) és Riczu Julietta (30/332-4533)!

Amennyiben segítségére lehetünk, állunk szíves rendelkezésükre!

