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ESKÜVŐI MENÜAJÁNLAT 

 
 

Rendezvény paraméterei: 

 

A két-háromfajta előételt tányérokon szervírozzuk, majd a levest csészékben kínáljuk.  

A további főételeket viszont a vendégek a büféasztalról választhatják.  

Ennek köszönhetően az ünnepélyes hangulathoz szükséges hagyományos szervírozás után a 

büféasztalos étkezés alatt kötetlenül beszélgethetnek, ihatnak a vendégek. 

 

Esküvőre vonatkozó személyes érdeklődésük időpontját kérjük előre jelezzék telefonon. 

 

A felsorolt menüsoroktól eltérő, bármilyen más menüsort  

össze tudunk állítani az Önök igényeinek megfelelően. 

 

Lehetőség van az előre leegyeztetett italok fogyasztás szerinti elszámolására,  

illetve igény esetén előre meghatározott italcsomagot is szívesen összeállítunk vendégeinknek. 

3 éves kor alatt nem számolunk ételfogyasztást,  

3-10 éves kor között a menüt fél áron biztosítjuk a gyermekek számára. 

A bor, pálinka, röviditalok, sütemény, torta, gyümölcs behozható,  

melyek tárolásáért, illetve a felszolgálásáért külön díjat nem számolunk fel. 

Igény esetén létszámtól függően gyerekeknek játszósarok kialakítható. 

Kamerával őrzött parkolónkban autóknak, buszoknak egyaránt van parkolási lehetőség. 

A megrendelt szolgáltatás visszaigazolásának feltétele a 20 százalékos foglaló kifizetése. 

Amennyiben a rendezvény rajtunk kívül álló okok miatt hiúsul meg, 

a foglalót nem áll módunkban visszatéríteni. 
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HAGYOMÁNYOS ESKÜVŐI MENÜSOROK 

60-120 FŐIG 

I. MENÜAJÁNLAT 

 
leves:  

Újházy-tyúkhúsleves csigatésztával 

(zöldségfélék és a hús külön feltálalva tormával, Erős Pistával) 

 

főétel: 

Sertéspörkölt és marhapörkölt (tálban), galuskával  

házi vegyes savanyú 

 

sültes tál ajánlat: 

magvas bundában sült csirkemell 

fokhagymás sertés steak tarja 

sajttal-sonkával töltött pulykarolád natúron sütve 

ropogós csirkecomb 

mini fasírt golyók  

petrezselymes burgonya, párolt zöldségköret, párolt rizs 

 

saláták: 

házi vegyes savanyúság, csemegeuborka, almapaprika, uborkasaláta 

 

desszert: 

somlói pohárdesszert 

 

éjfélkor: 

sültek hidegen  

valamint klasszikus töltött káposzta tejföllel 

 

A MENÜ ÁRA: NETTÓ 6490 FT/FŐ 

(Éttermi fogyasztás esetén 5, külső helyszínen 27 százalék áfát kell alkalmaznunk.) 
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HAGYOMÁNYOS ESKÜVŐI MENÜSOROK 

60-120 FŐIG 

II. MENÜAJÁNLAT 

 
leves:  

nyírségi legényfogóleves burgonyagombóccal (tálban) 

 

főétel: 

csirkepörkölt galuskával (tálban) 

házi vegyes savanyú 

 

sültes tál ajánlat: 

magvas bundában sült csirkemell,  

ropogósra sült bőrös sertéskaraj bajor káposztával,  

svájci pulykarolád (baconnel, póréhagymával, sajttal töltve),  

fűszeres csirkeszárny,  

spenóttal juhtúróval töltött gombafejek  

hagymás tört burgonya, grillezett zöld köret, párolt rizs 

 

saláták: 

leveles saláta, csemegeuborka, almapaprika, paradicsomsaláta 

 

desszert: 

Rákóczi-túrós pohárdesszert 

 

éjfélkor: 

sültek hidegen 

klasszikus töltött káposzta tejföllel, vagy  

fasírt golyók bajor burgonyasalátával 

 

A MENÜ ÁRA: NETTÓ 6990 FT/FŐ 

(Éttermi fogyasztás esetén 5, külső helyszínen 27 százalék áfát kell alkalmaznunk.) 
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HAGYOMÁNYOS ESKÜVŐI MENÜSOROK 

60-120 FŐIG 

IIII. MENÜAJÁNLAT 

(büféasztalos, vagy büféasztalos és felszolgált (vegyes) szervirozású menüsor) 

 

hideg előételek:  

aszalt szilvával sajttal, magvakkal töltött pulykarolád 

füstölt sonka köntösben 

sült sertésszűz 

spenótos polentarolád fetasajttal 

  

leves: 

palócleves gazdagon 

 

főételek: 

görög csirkerolád (fetasajttal, olajbogyóval, színes paprikákkal töltött jérce, bacon köntösben)  

színes rizskoktéllal 

ropogósra sült malackaraj szalonnás bajor káposztával, szalvétagombóccal 

vörösboros marharagu erdei gombákkal, mustármagos forgatott burgonyával 

sült paradicsomos, ricottás spagetti  

 

saláták: 

pirított diós-körtés zöldsaláta tökmagolajos dresszinggel 

amerikai káposztasaláta 

zöldsaláta cézár dresszinggel, füstölt sonkachipssel 

vegyes saláta: káposztasaláta, paradicsomsaláta, csemegeuborka 

 

desszert: 

Rákóczi-túrós pohárdesszert 

mákos Mille-feuille meggyraguval 

almás pite, ahogy nagymamáink készítették 

A MENÜ ÁRA: NETTÓ 7990 FT/FŐ 

(Éttermi fogyasztás esetén 5, külső helyszínen 27 százalék áfát kell alkalmaznunk.) 



 

M7BISTRO, SZÉKESFEHÉRVÁR  •  M7-es autópálya, 60-as km (fehérvári pihenő) 
Telefon: +36 30 21 777 12 • E-mail: kapcsolat@m7bistro.hu  •  www.m7bistro.hu 

 

 
 

ITALCSOMAG AJÁNLATUNK 
 

 
Az alábbi italok a rendezvény helyszínén, a rendezvény teljes időtartama alatt korlátlan 

mennyiségben fogyaszthatók. Az italokat – igény szerint – felszolgálóink szervirozzák. 

 Emellett a rendezvény időtartama alatt egy hangulatos italpultot, bárpultot is kialakítunk, 

 amely ugyancsak vendégeink rendelkezésére áll. 

 

rostos és szűrt gyümölcslevek 

(100%-os rostos és gyümölcshúsos narancslé, őszibaracknektár, szűrt almalé) 

szénsavas üdítők 

(Coca-Cola, Coca-cola Light, Fanta, gyömbér, tonic) 

ásványvíz (szénsavas, szénsavmentes) 

Nesspresso  

 

 

Éttermünk az alábbi pincészetek borait ajánlja: 

Frittmann, Pánczél, Lics borászat 

 

sör: Heineken 

(alkoholos és alkoholmentes minőségi világos sörök) 

 

 

 

 

 

AZ ITALCSOMAG ÁRA: BRUTTÓ 6500 FT/FŐ 

(Italcsomag esetén egységesen 27 százalék az áfa.) 


