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!

Polgári szertartásra érkező vendégek számára igény esetén állófogadást
biztosítunk!
Tartalma: ásványvíz, gyümölcsitalok, szénsavas üdítők, kávé, üveges sör,
fröccs, pálinka, cherry, jägermeister büféasztalon kínálva.
1.500 Ft/fő
(polgári szertartás előtt és után, vacsora kezdetéig)

lovastanyán szabadtérben, a helyszín berendezve
(házasságkötő asztal abrosszal, pezsgő felszolgálása)
Szalmabálák*:
 24 db-ig
 24-48 db-ig

15.000 Ft

10.000 Ft
20.000 Ft

Boldogságkapu (díszítés nélkül): 3 féle

10.000 Ft

Alapdíszítés a tanyán

25.000 Ft

Pezsgős gratuláció (csak teljes létszámra vállaljuk)

350 Ft/fő

Lókötő Csárda befogadóképessége: 120 fő
Terem használat:
 Díjmentes az ifjú pár és a násznép számára! (80-120 fő között)
 60-80 fő között
40.000 Ft
 60 fő alatt
60.000 Ft
 120 fő felett (sátor építéssel megegyezés alapján)




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.
Éjféli vacsora:
A vacsoráról megmaradt sültek, kenyér, savanyúság, töltött káposzta
12.000 Ft/fő

 Csirkeragu leves
 Sültek fatálon kínálva:
Fokhagymás flekken, egész csirkecomb sütve, párizsi szelet,
rántott cukkini, rántott sajt, hagymás tört burgonya, párolt rizs,
vegyes csalamádé.
Éjféli vacsora:
A vacsoráról megmaradt sültek, kenyér, savanyúság, töltött káposzta
13.000 Ft/fő

 Tárkonyos borjúragu leves
 Sültek fatálon kínálva:
Kacsacomb, sertés csülök (kemencében sütve) pulykamell sajttalsonkával töltve, rántott zöldségek (gomba, cukkini) párolt lila
káposzta, sajtos burgonya, párolt rizs, fokhagymás tejföl,
darabos savanyúság.
Éjféli vacsora:
A vacsoráról megmaradt sültek, kenyér, savanyúság, töltött káposzta
14.000 Ft/fő
Konyhánkban étel érzékenyeknek is tudunk vacsorát készíteni: (glutén-, laktózérzékenység, cukorbetegek, vega, vegán)!
2.000 Ft felárral
Egyéb ajánlataink:
 kemencében sült házi rétes kívánság szerint
 gyümölcssziget (idény gyümölcsökből)

800 Ft/adag/fő
1000 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 80-130 fő-re vannak számolva, 80 fő alatt vagy 130 fő felett
megegyezés kérdése.

Gyermekkedvezmény a vacsorából:
 0-4 éves korig
 5-12 éves korig az árból 40% kedvezményt adunk

1.000 Ft/fő

Korlátlan mennyiségű italfogyasztás, mely tartalmaz szénsavas és rostos üdítőitalok, ice
tea, savas és mentes ásványvíz, csapolt és üveges sör, alkoholmentes sör, rosé, fehér, vörös
bor, kávé, cappuccino
(a vacsora kezdetétől – hajnali 3 óráig)
8.500 Ft/fő

Sóher anyós” italos pult + házi pálinka, cherry, Jägermeister,
(a vacsora kezdetétől – hajnali 3 óráig)
9.500 Ft/fő

Sóher anyós” italos pult + házi pálinka, cherry, Jägermeister, Unicum, Royal vodka, Jim
Beam, Baileys
(a vacsora kezdetétől – hajnali 3 óráig)
10.500 Ft/fő

A fenti ital fogyasztás a vacsora kezdetétől értendő és a megrendelő távozásakor, vagy
más esetben reggel 3 órakor véget ér. 18-óra előtt kezdődő rendezvény ital fogyasztását
külön megállapodás szerint határozzuk meg. Tehát ha egy rendezvény 14 órakor kezdődik,
akkor 14-18-ig külön ital tarifát alapítunk meg. Ez megbeszélés szerinti összeg.
Hajnali 3 óra után minden megkezdett óráért 30 000 Ft nyitva tartás meghosszabbítási
díjat számítunk fel. Az itt elfogyasztott italt fogyasztás alapján számoljuk.
Gyermekkedvezmény:
 0-4 éves korig
 5-12 éves korig az árból 40% kedvezményt adunk
Hozott italok esetén dugódíjat számolunk!
Behozható: bor, röviditalok, házi pálinka

1.000 Ft/fő
megbeszélés alapján

Pogácsát, sós aprósüteményt, süteményeket, természetesen be lehet hozni, hűtőben el
tudjuk helyezni. A menyasszonyi tortát és a kísérő tortákat 16 óra után tudjuk fogadni.

Esküvői fogat feldíszítve:

Díszes kettes
40.000 Ft

Elegáns négyes
60.000 Ft

Ámulatos hatos
80.000 Ft

 Lovon történő eskettetés
 Pusztabusz a násznép és zenekar részére
 Esküvői fotózási helyszín
 Lovashintós fotózás esküvő előttre
 Leány-, legénybúcsú helyszín
 Sátor bérlés (10x15m)
 Sátor bérlés (10x10m)
 Sátor bérlés (10x5m)

15.000 Ft
15.000 Ft/kocsi
ajándék
20.000 Ft-tól
megegyezés szerint
210.000 Ft
165.000 Ft
120.000 Ft

 díszítés, dekoráció
 torta és aprósütemény rendelése
 vőfély, fotós, videós ajánlása
 taxi rendelés
 szálláslehetőség
 tűzijáték

Az árváltozás jogát fent tartjuk!!!
A gyermekek a játszótéren kedvükre szórakozhatnak, valamint megismerhetik a tanyán élő
őshonos állatokat!
Az ajánlatban szereplő árak tájékoztató jellegűek, a végleges létszám és a változások
természetesen változtathatják az árat!
Megkérjük az ifjú párt, hogy a zenei szolgáltatók a vendégek érkezése előtt fél órával
pakoljanak be a helyükre!

Fizetés:
Foglaló, megrendeléskor a helyszín lekötése (100.000 Ft) befizetésével történik. Az esküvő
előtt 4 héttel kb. 50%-ig kiegészíteni a díjat, esküvő előtt 2 héttel pedig a fennmaradó rész.
Az esküvő előtt 2 héttel kérjük a pontos létszámot korcsoport szerint bontva valamint az
ültetési rendet és az érzékenyek listáját is leadni. Ezt követően nem áll módunkban
változást elfogadni, mert az adott létszámra készülünk személyzettel, alapanyag
megrendeléssel.
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!
Az átküldött ajánlatot 15 napig foglalásba tesszük, ezért kérjük minden esetben a
visszajelzést, ennek elmaradása esetén a foglalást töröljük!
Siklós, Széchenyi u. 72.
www.lokotocsarda.hu
lokotocsarda
lokotocsarda@gmail.com

