Vénusz Panzió Tác esküvői csomagajánlata 2021.évre:

„A” csomag:17000.-FT/fő

(vacsora 11000.-Ft 5%Áfa, szoba 800.-FT 0% AAM Áfa, ital 2600.-Ft 27% Áfa, ital 600.-Ft

5% Áfa, terembérlet 2000.-Ft 0% TAM Áfa)

„A” csomag az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
ÜDVÖZLŐ ITAL: egy pohár pezsgő
BŐVÍTETT ESKÜVŐI VACSORA
KORLÁTLAN ITALFOGYASZTÁS: „A” csomagban szereplő italok időkorlát nélküli fogyasztása
SZOBA: 5 db kétágyas szobát biztosítunk vendégeink számára 100 fő felnőtt vendég feletti
létszámnál.
(100 fő felnőtt vendég alatti létszámnál 20 fő felnőtt vendégenként 1 db kétágyas szoba tartozik a
csomaghoz)
•
•
•
•

Italválaszték az „A” csomaghoz:
0,5l-es szénsavas üdítő, 0.5l ásványvíz dús és csendes, Cappy 1/1 rostos narancs,- őszibarack,-sárgabarackalma
Üveges sörök 0.5l: Soproni, Soproni citrom, Démon, Maxx, Arany Fácán, Stella, Dreher, Steffl
Presszókávé, Capuccinó

Esküvői menü:
Tyúkhúsleves finommetélttel tálban tálalva
Sertés-, és marha pörkölt tálban tálalva 30dkg/fő
Galuska és sós burgonya
Vegyes savanyú tányéron (csemege uborka, vegyes vágott, ecetes almapaprika)
Vegyes tál 2 fő részére*:
• 1 db Cigánypecsenye sült füstölt szalonnával
• 1 db Kijevi csirkemell mandulás bundában
• 1 db Sonkával és sajttal töltött pulykamell
• 1 db Óvári sertésszelet
• 1 db Csirkemell tökmagos köntösben
• 1 Rántott karfiol, gomba és sajt
• Petrezselymes burgonya – zöldséges párolt rizs
* A sültek további választékáról érdeklődjön személyesen az üzletvezetőnél.
Glutén-, tojás és tej érzékeny valamint a vegetáriánus és vegán vendégeink részére külön
menüsort tudunk biztosítani!!

Éjféli
•
•
•

vacsora:
Stefánia vagdalt vagy fasírozott, csemege uborka + maradék sültek
Töltött káposzta (levélben vagy gombócos) + maradék sültek, csemege uborka
Hortobágyi palacsinta + maradék sültek, csemege uborka

„B”csomag:19500.-Ft/fő

(vacsora 11000.-Ft 5% Áfa, szoba 2200.-FT 0% AAM Áfa, ital 3700.-Ft 27% Áfa, ital 600.-Ft

5% Áfa, terembérlet 2000.-Ft 0% TAM Áfa)

„B” csomag az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
ÜDVÖZLŐ ITAL: egy pohár pezsgő
BŐVÍTETT ESKÜVŐI VACSORA
BŐVÍTETT ITALVÁLASZTÉK KORLÁTLAN FOGYASZTÁSA: „A” csomag italválasztéka és a „B”
csomagban szereplő italok időkorlát nélküli fogyasztása
• DEKORÁCIÓ: székek szoknyázása, asztali futó és az asztalvégek fehér szoknyázása.
A szék masni és az asztali futó 40 féle színből választható
• SZOBA: 15 db kétágyas szobát biztosítunk vendégeink számára 100 fő felnőtt vendég feletti
létszámnál.
(100 fő felnőtt vendéglétszám alatt 20 fő felnőtt vendégenként 3 db kétágyas szoba tartozik a
csomaghoz)
•
•
•

Bővített italválaszték a „B” csomaghoz:
0,75l-es üveges minőségi borok (fehér, vörös, rosé)
Vilmoskörte, Mézes Vilmoskörte, Unicum, Unicum szilvás, Jagermeister, Hubertus, Kalinka, Finlandia,
Martini,Campari,Fütyülős Mézes Barack,- Mézes Szilva,- Mézes Bodza, Ágyas pálinka,
Gordon’s Gin, Metaxa*****, Johnie Walker, Ballantines, Jim Beam, Angelli, Baileys, Tequila, Backardi,
Portorico rum,

„C”csomag:21000.-Ft/fő

(vacsora 11000.-Ft 5% Áfa, szoba 2700.-FT 0% AAM Áfa, ital 3700.-Ft 27% Áfa, ital 600.-Ft

5% Áfa, terembérlet 2000.-Ft 0% TAM Áfa, személyszállítás 1000.-Ft 27% Áfa)

„C” csomag az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
ÜDVÖZLŐ ITAL: egy pohár pezsgő
BŐVÍTETT ESKÜVŐI VACSORA
BŐVÍTETT ITALVÁLASZTÉK KORLÁTLAN FOGYASZTÁSA: „A” csomag italválasztéka és a „B”
csomagban szereplő italok időkorlát nélküli fogyasztása
• DEKORÁCIÓ: székek szoknyázása, asztali futó és az asztalvégek fehér szoknyázása.
A szék masni és az asztali futó 40 féle színből választható
• SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS HÁZTÓL-HÁZIG 100 fő felnőtt vendég feletti létszámnál Magyarország
egész területén 800 km fuvarszolgálat gépkocsivezetővel. A vendégek szállítását 9 személyes
Peugeot Boxer (karfás üléses) járművünkkel végezzük.
100 fő felnőtt vendéglétszám alatt 10 fő felnőtt vendégenként 80 km jár a csomaghoz.
• ESKÜVŐI EXKLUZÍV OLDTIMER AUTÓ*: Triumph Spitfire MK IV 1974-es évjáratú
(jobbkormányos) cabrio, 60 km használatra a nagy napra.
50 fő felnőtt vendéglétszám alatt az autó nem tartozik a csomaghoz, de igény szerint bérelhető.
• SZOBA PLUSZ: 22 db szobát 50 főig pótágyazva biztosítunk vendégeink számára 100 fő felnőtt
vendég feletti létszámnál.
(100 fő felnőtt vendéglétszám alatt 20 fő felnőtt vendégenként 4 db kétágyas szoba tartozik a
csomaghoz)
•
•
•

Az alábbiaktól eltérő menüsorokat kívánság szerint elkészítjük!

Különtermünk esküvő esetén 180 fő befogadására alkalmas.

4 éves kor alatt az étkezés ingyenes, 4-12 éves kor között minden gyermek csomag ára 12000.-Ft/fő
Szolgáltatók részére: 12000.-Ft/fő

Hozott bor, pálinka, sütemény és torta után felszolgálási díjat nem számolunk fel.
Segítséget tudunk nyújtani minden egyéb az esküvővel kapcsolatos teendő elintézésében.

Az időpont és a menü egyeztetése után 50.000.-Ft foglalót kérünk, amely a számla végösszegéből levonásra
kerül.
A számla kiegyenlítése a lakodalom végén készpénzben történik.
A megmaradt ételeket tárolni nem tudjuk, elszállításáról gondoskodni szíveskedjék.
A szobákat 15:00 órától lehet elfoglalni és 10:00 óráig kérjük elhagyni.

A megrendelő megrendeli 20……..…év. ……….....hó ...............nap a Vénusz Panzióban kb............. fő részére
tartandó esküvői vacsorát.

Vendégváró ideje:……..………óra
Házasságkötés ideje:…..…..óra
Érkezés időpontja:............. óra.
Vacsora időpontja: .............óra.

Zenét a megrendelő biztosítja.
Foglaló összege: 50.000.-Ft, azaz ötvenezer forint, melyet a mai napon átvettem.
Egyéb megjegyzés:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Megrendelők:
..……………………………………………………..
……………………………………………………….
Tel.:

………………………………………………………..
………………………………………………………..

Tác, 20….…év.……....hó ……....nap

……………………………………………
Csukás Tamás üv.
Tel.:30/937-02-03

