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Kedves Ifjú Pár!

Életük egyik legnagyobb döntését hozták! Megtisztelve éreznénk
magunkat, ha szeretteikkel, barátaikkal esküvőjüket megünnepelni,
éttermünket tüntetnék ki bizalmukkal. Fogadják tőlünk szeretettel 
összeállított menüajánlatainkat. Reméljük, hogy kínálatunk
egyike elnyeri tetszésüket. Amennyiben egyéni kívánságaik vannak, 
szívesen együttműködünk Önökkel annak megvalósításában.
Éttermünk az elmúlt években számtalan, sikeresen lebonyolított 
rendezvény helyszíne volt. Az igényességnek, a növekvő
elvárásoknak megfelelni számunkra öröm és sikerélmény 
forrása. Az esküvői vacsorát emlékezetesebbé tehetjük
díszítésekkel, dekorációkkal, látványos, kedves menükártyákkal.



A vendégeket érkezéskor alkoholos és 
alkoholmentes pezsgővel fogadjuk

Érkezésre az asztalra készített helyben 
sütött friss pogácsával várjuk a vendégeket

Vendégfogadás



Kétfogásos vacsora
Leves:
(Négyszemélyes tálban szervírozva, egy féle választható) 

 Húsleves gazdagon lúdgége tésztával

 Legényfogó leves

Főétel:
(2 személyes tálakon, három féle választható)

 Négy magvas bundában sült csirkemell falatok friss kevert
salátával, burgonyapürével

 Sajttal és sonkával töltött jércemell burgonyapürével

 Rántott sajt és rántott gomba rizibizivel, tartár mártással 

 Sertés szelet „Jóasszony” raguval fűszeres burgonyával 

 Gödöllői csirkecomb filé petrezselymes burgonyával 

Savanyú/saláta
(Tányérszerviz, egy féle választható)

Csemegeuborka, Káposzta saláta, Házi csalamádé, Friss kevert

Saláta 



Háromfogásos vacsora
Leves:

(Négyszemélyes tálban szervírozva, egy féle választható)

Húsleves gazdagon lúdgége tésztával vagy Legényfogó leves

Főétel:

(2 személyes tálakon, három féle választható)

 Négy magvas bundában sült csirkemell falatok, burgonyapürével

 Sajttal és sonkával töltött jércemell burgonyapürével Rántott sajt és

rántott gomba rizibizivel, tartár mártással

 Sertés szelet „ Jóasszony” raguval fűszeres burgonyával

Gödöllői csirkecomb filé petrezselymes burgonyával 

Savanyú/saláta

(Tányérszerviz, egy féle választható)

Csemegeuborka, Káposzta saláta, Házi csalamádé, Friss kevert saláta

Desszert:

(Tányérszerviz, egy féle választható)

 Kalocsai rétes vanília sodóval vagy gyümölcsös fagylaltkehely



Svédasztalos vacsora
E l ő é t e l :

Füstölt csülöktekercs, tormakrémes sonkatekercs Aszalt 

gyümölcsös szárnyas galantin,körített túrós sajt rolád, francia

saláta, majonézes burgonyasaláta sushi mix

L e v e s :

Legényfogó leves, Húsleves gazdagon lúdgége tésztával

F ő é t e l :

Ropogós libacombok hagymás burgonyával gyümölcsös 

párolt        káposztával

Négymagos morzsában sült csirkefalatok burgonyapürével

Mozarellával, paradicsommal töltött jércemell párolt rizzsel

Rántott sajt és gomba rizibizivel és tartár mártással 

Borjú paprikás juhtúrós sztrapacskával

D e s s z e r t :

Kalocsai rétes vanília öntettel,

Szedres panna-cotta,

Sült túrótorta erdei gyümölcs öntettel



Éjféli vacsora kiegészítő
 Töltött káposzta

 Kakas pörkölt szalonnás dödöllével

 Borjú paprikás juhtúrós sztrapacskával

 Hidegtál

(Füstölt csülöktekercs, tormakrémes sonkatekercs

Aszalt gyümölcsös szárnyas galantin,körített túrós sajt
rolád, francia saláta, majonézes burgonyasaláta)



Korlátlan italcsomag

Welcome drink

Érkezéskor az étterem bejáratánál a Vendégeket az 
alábbi italokkal kínáljuk:

 Jagermaister, Unicum

 Vilmoskörte pálinka, Mézes meggy pálinka

Korlátlan ital csomag:

 Szekszárdi Vörös Cuveé ,Szekszárdi

 Fehér Cuveé Szekszárdi Rose Cuveé
 Szénsavas és rostos
 üdítők Ásványvíz,

 Kávé

Éttermünkbe italcsomag választás esetén röviditalok behozhatóak.



Korlátlan italcsomag
III. Italcsomag (érkezéstől számított 6 órán belűl vehető 
igénybe)

Érkezéskor az étterem bejáratánál a Vendégeket az alábbi
italokkal kínáljuk:

Jagermaister, Unicum,Vilmoskörte pálinka, Mézes meggy
pálinka

Korlátlan ital csomag:

Szekszárdi Vörös Cuveé ,Szekszárdi Fehér Cuveé Szekszárdi

Rose Cuveé, Csapolt sör

Rövidital:

Jagermaister, Jack Daniels, Bacardi, Finlandia vodka, Tequila,

Baileys, Körte pálinka, Barack pálinka, Szilva pálinka, mézes

meggy pálinka

Szénsavas és rostos üdítők, Ásványvíz,

Kávé

Italcsomag 6 órás intervallumra vonatkozik

6690 ft/fő



Szolgáltatási feltételek

A végleges vendéglétszámot a rendezvényt

megelőző 3 munkanappal kérjük megadni.

Amennyiben a tervezett végleges létszám és a

megrendelt létszám között több mint 20%-os eltérés

várható, ezt a rendezvény előtt legkésőbb 10

munkanappal kérjük jelezni, különben a változtatást

nem áll módunkban elfogadni. Gyermekek részére 5

éves korig ingyenes (étel-, italfogyasztás), 12 éves

korig 50% kedvezményt biztosítunk.

Előlegfizetési kondíciók: Az előleget (20%) kérjük a

megrendelés után. Az előleg a szerződéskötést

követő lemondás után vissza nem térítendő.

Terembérleti díjat, szerviz díjat nem számolunk 01h-ig,

nyitva tartás hosszabítása 01h után minden

megkezdett óra 20.000-ft készenléti díj ellenében

kérhető.

Esküvői torta, aprósütemény éttermünkben

megrendelhető.



Dekoráció

Éttermünk dekorációs csapata

miden igényt kielégítő, pontos,

precíz gárda. Az ajánlatban

látott dekorációk egytől- egyig az

Ő kezük munkáját dicséri.

Teljes bizalommal ajánljuk

figyelmébe.

Dekorációval kapcsolatos

kérdését,

ajánlatkérést kérhet:



Fotós
Fényképész csapatunk a

legkorszerűbb technológiai

eszközökkel felszerelt, egyedi

látásmóddal rendelkező
kreatív házaspár, akik hosszú

évek alatt a főváros

legelismertebb fotósai közé

küzdötték fel magukat.

Munkájukat precízen,

pontosan végzik,

megbízhatóságuk és

csodálatos munkáik miatt

kiemelten ajánljuk

Vendégeink számára.

Amennyiben kérésük,

kérdésül lenne, hívják

bizalommal kolléganőnket!



La-Guna Étterem & Mori Sushi
1215 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca   47

Mobil: 20/394-2070


