
 

 

 

 

 

 

                    

 

 

   Klasszikus esküvői vacsora, korlátlan italfogyasztással 10 óra időtartamban:  

  50-140 fő részvételéig:    19.590 Ft/ fő 

   

  Kisebb létszám esetén fogyasztás alapján történő elszámolással 

   

 Klasszikus esküvői vacsora:            

Leves: 

 Újházi tyúkhúsleves cérnametélttel vagy lúdgége tésztával 

Főtt hús, tormával, mustárral és erős pistával 

 

Főételek 4 személyes tálakon felszolgálva: 

  Rántott sertésszelet  

Cigánypecsenye 

Cordon Bleu pulyka 

Paradicsommal, feta sajttal, baconnal grillezett csirkemell  

Párizsi csirkemell 

Rántott sajt 

Párolt rizs 

Fűszeres steakburgonya vagy petrezselymes burgonya 

  Grill zöldség vagy párolt zöldség 

Savanyúság:  

  Vegyes savanyúság (paradicsom-, káposzta-, uborkasaláta) 

 

Éjféli menü svédasztalon felszolgálva:                                                                   

Marhapörkölt vagy sertéspörkölt galuskával, csemege uborkával  

Töltött káposzta 

Vacsoráról megmaradt ideg sültek 

 

A menüsorok kívánság alapján állíthatók össze. Kérje esküvői étellistánkat! 

 

Az Italcsomag (10 óra időtartamban) tartalmazza: 

 Welcome drink (pezsgő-édes és alkoholmentes) 

 Korlátlan csapolt -Soproni, üveges Heineken, Gösser citromos és Soproni Szűz alkoholmentes 

 sörfogyasztás 

 Korlátlan minőségi folyóbor fogyasztás (Varga pincészet borai) 

 Korlátlan szénsavas üdítő és gyümölcslé, limonádé fogyasztás 

 Korlátlan szikvíz és ásványvíz-fogyasztás 

 Korlátlan kávéfogyasztás  

  

 Korlátlan rövidital fogyasztás az alábbi italokból, italos asztalon történő felszolgálással  

 (5 féle választható) 

 Jägermeister, Unicum, Unicum Szilva, Johnnie Walker Red Label, Jim Beam, Bailey’s, 

 Rézangyal Kajszibarack pálinka, Rézangyal barrique szilvapálinka, Bacardi, Finlandia vodka, 

 Cherry Brandy, Martini, Aperol 

 



Szállás: 

 Szállást kempingünk faházaiban tudunk biztosítani 

 Komfortos faházak: 

 2 személyes faház, 3 db, ára: 21.200 Ft/ éj,  

 4 személyes faház, 7 db, és 1 db 4 személyes apartman, ára: 38.400 Ft/ éj 

 Luxus 4 személyes faház, 2 db (légkondicionálóval) 46.900 Ft/ éj 
 

 Junior faházak nem komfortosak, a vizesblokk külön épületben található. 

  4 db 4 személyes és 8 db 6 személyes áll rendelkezésre.  

 4 személyes Junior faház ára: 22.000 Ft, 6 személyes ára: 29.600 Ft. 

 A faház árakhoz az idegenforgalmi adó jön hozzá, ez 300 Ft/fő/éj, 18 éves kor felett. 

 A szállások személyesen is megtekinthetőek. 

 A szállásokat érdemes jóval az esküvő előtt lefoglalni 

 

Kedvezmények: 

A menüket és italcsomagokat egyéni kívánságok alapján is összeállítjuk 

Bor és pálinka, rövidital behozatalra az italcsomag megfizetése esetén van lehetőség. 

Gyermekek 4 éves kor alatt a vendégeink, 4 és 10 éves kor között 50%-os kedvezményt 

biztosítunk. 

Édes és sós aprósütemény és torta behozható az esküvőre 

Az ifjú pár számára öltözéshez, ajándékok elzárására szobát biztosítunk. 

 

Miért a Park Éttermet válaszd? 

 Tóra nyúló teraszunkon a szertartás romantikus környezetben bonyolítható le. Helyi szertartás 

 díja: 40.000 Ft 

 (Anyakönyvvezető kiszállási díjért vállalja a szertartás lebonyolítását.) 

 Adagjaink bőségesek, konyhánk házias. 

  Étel érzékenyek és allergiások számára külön ételeket készítünk és szolgálunk fel. 

 Vendégeid gyönyörű környezetben pihenhetik ki a fáradalmakat. 

 Ajándékunk egy szerelemlakat, amelyet a tó partján található lakatfán helyezhettek el 

 Sok ötlettel segítünk a szervezésben.  

 Dekorációban teljes körű szolgáltatást tudunk biztosítani. 

 

További gyakori kérdések a párok részéről: 

 Mit kell még szerveznem? 

  Zenész- ajánlani természetesen tudunk 

  Vőfély vagy ceremóniamester 

  Vendégek szállítása 

  

 Hogyan foglalhatok? 

  Szerződéskötéssel együtt befizetett 200.000 Ft-os foglalóval lehet az éttermet és  

  az időpontot lefoglalni 

  A foglaló beleszámít az esküvő végösszegébe 

  

 Mikor kell fizetni az esküvő után? 

  Az esküvő után másnap kell fizetni a teljes összeget. 

  Fizetni készpénzzel, Szép Kártyával, bankkártyával lehet 

 

 

Bármilyen más információra lenne szükségetek, akkor szívesen állok rendelkezésre a 30/419-4195-ös 

telefonszámon vagy a vargarita@wfpark.hu e-mail címen. 
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