Esküvői Ajánlatunk
Klasszikus I.
(60 fős létszámig)

Vendégváró

Menüsor

Sós mini pogácsa

Leves

Ásványvizek

Újházi tyúkhúsleves csigatésztával

Szénsavas ásványvíz
Szénsavmentes ásványvíz

Meleg Előétel

Szénsavas Üdítők

Debreceni töltött káposzta

Pepsi Cola

Főétel

Gyömbér
Tonic
Narancs
7up

Rántott karfiol
Rántott gomba
Rántott sajt
Roston csirkemell

Rostos Üdítők

Roston sertéstarja

Sió rostos levek

Sertéskaraj lepcsánka bundában

Rövid Italok
Unicum
Whisky

Sült csirkecomb
Sajttal és tarjával és lilahagymával
töltött pulykamell

Krémlikőr

Köretek

Vilmoskörte

Párolt rizs

Jagermeister

Sült burgonya

A ház pálinkája

Párolt zöldség

Borok

Savanyúság

Egri Bikavér

Vegyes savanyúság

Egri Medina
Egri Olaszrizling
Egri Muskotály

Sör
Csapolt Soproni

A fent felsorolt italok fogyasztása
korlátlan
7 000 Ft / Fő
Az ár nem tartalmazza a koktél, kávé
valamint az ajánlatban szereplő
italokon felüli fogyasztást.

A menüsor ára
6 900 Ft / Fő

Esküvői Ajánlatunk

Lebonyolítás

Klasszikus I.

Az éjféli büféasztal

A vendégeket a felszolgálók a bejáratnál
várják a felsorolt aperitif italokkal.
Az asztalon bekészítve a sós mini
pogácsa valamint italcsokor.
A vacsora a levessel veszi kezdetét,
melynek felszolgálása leveses topban
történik (erős paprika, erős Pista).
Ezt követően kerül felszolgálásra a
káposzta pecsenyés tányéron (tejföl,
kenyér).
A sültes tál szervírozása is
pecsenyéstálon történik, a vegyes
savanyúságokkal együtt.
Az est megkoronázása menyasszonyi
torta felvágásával teljesül ki.
Mindeközben a svédasztal elkészítése
megtörtént s várja a kedves
vendégeket.

2 200 Ft / Fő

Extra

(60 fős létszámig)

Éjféli büféasztal
Mini fasírtgolyók
Pulykatekercs baconban
Debreceni sertéskaraj
Csirkemáj baconban
Töltött csirkecomb
Rántott csirkemell
Majonézes burgonyasaláta
Francia saláta
Görög saláta
Jércehússaláta

Terembérleti díjat nem számolunk fel.

Sütemények
Nelson szelet
Mini yoyo fánk
Gerbaud

Gyermekek estében 0-3 éves korig
ingyenes, 3-14 éves korig 50% fizetendő.
A párok számára saját szobát
biztosítunk kedvezményes áron.

Almás szelet

Megmaradt ételeket zárható habtálcába
csomagoljuk.

Eszterházy szelet

Különtermünk klimatizált.

Raffaello szelet

Reméljük ajánlatunk elnyeri
tetszésüket és e különleges alkalomból
üdvözölhetjük az ifjú párt és kedves
vendégeit meghitt különtermünkben.

Édes teasütemények

A sütemények ára
850 Ft / Fő

Esküvői torta
Az esküvői torta megbeszélés tárgyát
képezi, ugyanis kijelenthetjük, hogy a
torta felszolgálásával veszi kezdetét az
este megkoronázása.

Bármely felmerült kérdésben szívesen
állunk az ifjú pár rendelkezésére.
A katalógusban található árak 2019.
évre érvényesek.
Üdvözlettel: Nelson admirális és
csapata
Nelson Hotel Kft.
4200 Hajdúszoboszló, Hősök Tere 4.
Mobil: +36-20-317-3212
Email: nelsonpub@nelsonpub.hu
www.nelsonhotel.hu

