Esküvő, ahogy megálmodtad…
Tudjuk, hogy egy esküvő megszervezése nem kis feladatot ró az ifjú párra, az ideális esküvői
helyszín kiválasztása nem egyszerű, ezért igyekeztünk esküvői kínálatunkat úgy
összeállítani, hogy gyorsan minden lényeges információ rendelkezésükre álljon.
A HBH Bajor Sörház rendelkezik egy reprezentatív különteremmel, mely ideális helyszíne a
házasságkötés utáni vigadalom lebonyolításának. A terem befogadóképessége maximum 120
fő. Panziónk 18 darab szobával rendelkezik, ahol szálláslehetőséget tudunk biztosítani a
lakodalomban résztvevő vendégek részére.
Az Önök dolgát megkönnyítve ajánlanánk a vendégvárásra, illetve gyülekezőre a HBH Bajor
Sörház fedett teraszát, ahol a vendégek kényelmesen egybegyűlhetnek, italt és ételt
fogyaszthatnak a ceremónia megkezdéséig.
Ezt követően a vendégsereg elindul az anyakönyvvezetőhöz, a templomba. Időjárástól
függően van lehetőség a kerthelységünkben megtartani az esketési ceremóniát, melynek
felmerülő költségei külön megállapodás részét képezik.
A süteményekhez és tortákhoz egy külön bejáratú hűtőtermet biztosítunk, pénteken 14 órától,
vasárnap 12 óráig. A hűtőterem költsége 30.000Ft, amely magában foglalja a hűtést, tárolást
és szervírozást.
Egyéb költségek
A terem bérleti díja: létszámtól függően alku részét képezi.
A dolgozóink bére (szakácsok, felszolgálók, konyhalányok, takarítónők) 60.000 Ft.
A választott esküvői időpont a foglaló fizetésével válik garantálttá, melynek összege
200.000Ft, ez természetesen a végösszegből levonásra kerül.
Igény esetén házunk vállalja az ünnepi dekoráció kivitelezését is. Teremdíszítésre pénteken
18 órától van lehetőség, amennyiben a megrendelő magának gondoskodik a díszítésről.
Az ifjú pár ajándékba kap az esemény napjára egy szobát.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Lakodalmas ételajánlataink
Klasszikus lakodalmas

8.500 Ft/fő

Esküvői vacsora:
• Tyúkhúsleves csigatésztával
• Főtt hús, házias töltelék, zöldségek
• Boldogság tál:
Házi sonkával és mozzarellával töltött jércemell, sertésszelet szezámmagos
bundában, rántott sajt, vaslapon sült csirkemell filé, petrezselymes burgonya, párolt
jázmin rizs
• Házi vegyes savanyú (káposzta, uborka, paprika, vöröshagyma)
Éjjeli étkezés:
• Töltött káposzta

Bajor lakodalmas

9.500 Ft/fő

Esküvői vacsora:
• Májgombóc leves
• Nagynap tál:
Pirított csülökszeletek, parmezános sertéskaraj, rántott harcsafilé zöldséges
csirkenyárson, hagymás törtburgonya, párolt jázmin rizs
• Házi vegyes savanyú (káposzta, uborka, paprika, vöröshagyma)
Éjjeli étkezés:
• Töltött káposzta

Különleges lakodalmas

12.000 Ft/fő

Esküvői vacsora:
• Tárkonyos vadragu leves
• Álompár tál :
Vörösboros szarvas szeletek, Camembert sajt szezámmagos bundában, lillafüredi
ropogós pisztráng egészben sütve, kemencében sült bőrös kacsamell, medvehagymás
burgonyapüré, jázmin rizs, áfonyamártás
• Házi vegyes savanyú (káposzta, uborka, paprika, vöröshagyma)
Éjféli étkezés:
• Töltött káposzta vagy
• Vörösboros vaddisznó pörkölt juhtúrós sztrapacskával

Az ételsoroknál az ételek cseréjére, illetve más
kombinációjára van lehetőő ség

Lakodalmas italajánlatunk
A rendezvény italelszámolását a fogyasztás alapján határozzuk meg, vagyis
annyi ital kerül elszámolásra, amennyi elfogyasztásra került.
Tradicionális italcsomag:
Helyben készült kézműves, frissen csapolt sörök: szűrt világos, szűretlen világos, meggy,
barna, búza sör
Alkoholmentes sörök: Stella Artois, Gösser Natur Zitrone
Coca-Cola szénsavas üdítőitalok 1,25 l-es kiszerelésben
(Cola, Coke Zero, Fanta narancs, Sprite)
Cappy rostos üdítőitalok 1 l-es kiszerelésben
Naturaqua ásványvizek
Dallmayr kávék
Pezsgők: (Törley Doux, Törley Gála, Törley alkoholmentes)
A röviditalokat személyes megbeszélés alkalmával választjuk ki italkínálatunkból.

Batyus italcsomag
Díja: 2.500 Ft/fő
Ebben az esetben minden ital behozható a rendezvényre /kivétel a csapolt sörünk,
illetve a kávé/, melyeket hűtünk, és felszolgálunk az Önök igénye szerint.

Bízunk benne, ajánlatunk elnyeri tetszésüket és részesei lehetünk eme neves családi
rendezvény lebonyolításának. Az ajánlattal felmerülő bármilyen kérdéssel kapcsolatosan
szívesen állunk rendelkezésünkre, mind személyesen (időpontegyeztetés után), mind levelezés
útján. Rendezvényszervezéssel, tájékoztatással kapcsolatban keressék munkatársunkat:
File-Szabó Gergő
70/603 3698
HBH Bajor Sörház Kazincbarcika
3700 Kazincbarcika, Bercsényi út 1/b.
(48) 318-740

