Esküvői ajánlat 2017.
Kedves Menyasszony és Vőlegény!
Engedjék meg, hogy szívből gratuláljunk a közeljövőre tervezett házasságkötésükhöz!
Örömünkre szolgál, hogy minket is számításba vettek, ennek a fontos eseményének
lehetséges helyszínéül! Tegyék felejthetetlenné életük egyik legszebb pillanatát azzal, hogy
a Népkerti Vigadó századfordulós hangulatú báltermét és romantikus kertjét választják.
A gyönyörű ünnephez tökéletes kiszolgálás jár. Szakképzett csapatunk abban nyújt
segítséget, hogy felejthetetlenné varázsoljuk az Önök számára a Nagy Napot!
Az elmúlt 20 évben több mint 500 esküvő vendéglátását bonyolítottuk le, vendégeink
megelégedésére.
Ha a konkrét ajánlatkérés után úgy döntenének, hogy a Népkerti Vigadót választják, a
foglalásukat csak akkor tudjuk garantáltnak tekinteni, ha a rendezvény előre kalkulált
értékének 20 %-a befizetésre kerül.
Az ifjú pár részére nászajándékba egy kétágyas szobát biztosítunk a Népkerti Vigadóban, a
vendégek részére kedvezményes szobaárakat kínálunk a közeli City Hotel Miskolc****-ban.
A felsorolt árak bruttó árak, melyek tartalmazzák az általános forgalmi adót és a
szervizdíjat is!
Reméljük, ajánlatunk felkeltette érdeklődésüket, és személyes látogatásukkal is megtisztelik
rendezvénytermünket, ahol megmutatjuk Önöknek az esküvői helyszíneket, és az ifjú pár
részére biztosított szobát.
Ajánlatunkkal kapcsolatosan bármi kérdés merülne fel, kérem, forduljanak hozzánk
bizalommal!
Tisztelettel:

Kertész Kata
Szabó Győző

30/866-2763
30/869-4679

Szeretettel várjuk Önöket a Népkerti Vigadóba!

City Rendezvény Iroda Kft.
3530 Miskolc, Görgey A. u. 23. Tel: (46) 358 845, 507 016 Fax: (46) 507 017
E-mail: vigado@miskolcivigado.hu

Esküvői vacsora kínálatunk
Esküvői menü
Leves
Klasszikus tyúkhúsleves leveshússal, töltelékkel, zöldségekkel, kompóttal
Tárkonyos borjúragu leves
1 féle választható
Főételek
Sonkával, camamberttel töltött jércemell, diós bundában sütve
Pulyka steak olivás, aszalt paradicsomos, pórés raguval
Jércemell camamberttel, füstölt sonkával töltve, rétes tésztában sütve
Vaslapon sült zsályás csirkemell
Jérce Cordon bleu
Mandulás bundában sült pulykamell filé
Szűz mignonok, bacon köntösben sütve
Serpenyőben sült fűszeres tarjaszeletek, almás párolt káposztával
Vargányás sertéskaraj, vajas-petrezselyem mártásban
Bőrös malackaraj
Mini bécsi szeletek
Fogas szeletek, szezámos bundában sütve lime mártással
Vajban sült harcsafilé, citrommal
Bundázott zöldségek (kelvirág, brokkoli, gomba), és sajt
Maximum 3 féle választható
Köretek
Jázmin rizs
Egészben sült burgonya
Párolt vajas zöldségek
Fűszeres steak burgonya
Burgonyapüré
Hasábburgonya
Grillezett zöldségek
Baconos, pirított polenta
Zöldséges kuszkusz
Maximum 3 féle választható
Éjfélkor
Töltött káposzta, kézműves tejföllel
Marhapörkölt tarhonyával
Hagymás csülökszeletek
1 féle választható

A menü ára: 11.000.-Ft/fő
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Esküvői vegetáriánus menü
Leves
Zöldségkrémleves, sajtos grissinivel
Sajtkrémleves, pirított házi kenyérrel
Főételek
Camambert grillezve, tócsni talapzaton
Zöldfűszeres palacsinta, grillezett zöldségekkel töltve, sajttal pirítva
Pestós tagliatelle, grillezett paradicsommal
A menü ára: 11.000.-Ft/fő

Vendégváró falatok
Hideg sültek, cézársaláta, görög saláta, mini falatkák 2 db/fő
Ára: 2.500.-Ft/fő

Helyben sütött pogácsa (sajtos, tepertős):
Ára: 1.500.-Ft/kg

Csokoládé Szökőkút ajánlatunk:
10 dkg/fő speciális belga tejcsokoládé
15 dkg/fő mártogatni való
1 fő személyzet
4 órás üzemeltetési idő
Mártogatni valók:
 Friss gyümölcsök (4 féle választható)
(ananász, nektarin, őszibarack, eper, sárgadinnye, narancs, kiwi)
Ára: 800.-Ft/fő
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Italok:
Italcsomag: Az alábbi italok korlátlan fogyasztása 18:00 - 04:00 óráig (10 óra időtartam)
- Csapolt sör
- Ásványvizek üveges kiszerelésben (0,75 l)
- Coca-Cola termékek üveges kiszerelésben (0,25 l) (Fanta, Coca-cola, Coca-cola light, Kinley
gyömbér, tonic)
- Almalé, narancslé (juice gép)
- Kávé, tea, cappuccinó
Az italcsomag ára:
4.000.-Ft/fő

Csomagajánlat szeszes italokra vonatkozóan (választható):
3 féle szeszesital korlátlan fogyasztása az est folyamán (az általunk megadott italokból kiválasztva)
Ára:
4.000.-Ft/fő
Amennyiben további italokat szeretnének behozni az esküvőre, abban az esetben 800.-Ft/palack
árat számolunk fel. Az elszámolás az elfogyasztott és bontott palackok összesítése alapján történik.
A behozott italokat minden esetben számlával kötelesek igazolni, csak zárjegyes termék hozható be a
pálinkáról pedig főzési jegyet kérünk bemutatni!
Behozható:

Rövid ital, bor, pezsgő, pogácsa, sütemények
Egyéb szolgáltatásaink:

1. Dekoráció:
Kerthelység dekorációja:
- Bejárati kapu díszítése
- Boldogságkapu
- Eskető asztal díszítése
- Címer, gyertyák
- Piros bevonuló szőnyeg
- Éttermi bevonuló díszítése
Biedermeier terem dekorációja (amivel rendelkezünk):
- Színpad díszítése
- Galéria korlát díszítése
- Faliszőnyegek díszítése (2 db)
- Főasztali háttér dekorációja
- Étterem légtér díszítése
- Főasztal díszítése
- Éjféli asztal, tortaasztal díszítése
- Székszoknya masnival
- Ültető tábla
- Tükörlapok, vázák, mécsesek

30.000.-Ft

130.000.-Ft
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2. Hangosítás
-

5.000.-Ft/alkalom

Igény szerint a polgári szertartás hangosítása

3. Szállás (a Vigadó emeleti szobái)
2 db Franciaágyas szoba
1 db Kétágyas szoba

11.000.-Ft / szoba / éjszaka
11.000.-Ft / szoba / éjszaka

Idegenforgalmi adó:

450.-Ft/fő/éjszaka

4. Szállás: A násznép részére kedvezményesen tudunk szobákat biztosítani, a közelben
található City Hotel Miskolc szállodában:
Kétágyas szoba:
Egyágyas extra szoba:
Lakosztály 2 fő részére:

20.000.-Ft / Kétágyas szoba / éjszaka
17.500.-Ft / Egyágyas extra szoba / éjszaka
23.000.-Ft / Lakosztály / éjszaka

Idegenforgalmi adó:

450.-Ft/fő/éjszaka

Fényfestés:
(A megrendelőtől 30-50 db fotó szükséges!!!)
a.
5.
6.
7.

Alap csomag:
belső diavetítés
animációs kiegészítés zenével
10-15 perces időtartam

60.000.-Ft

b. Medium csomag:
80.000.-Ft
8. alap csomag + polgári vagy templomi szertartás fotó, videó kivetítése animációval, zenével
9. 20 perces időtartam
c.
10.
11.
12.

Extra csomag:
Medium csomag + homlokzati fényfestés
külső, belső vetítés
30 perces időtartam

100.000.-Ft

Egyéb költségek
Terembérleti díj:

Étterem bérlete 60 fő alatti felnőtt létszám esetén:
Kerthelység bérlete (vendégváró rendelése nélkül):

150.000.-Ft/alkalom
50.000.-Ft/alkalom
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Záróra hosszabbítás:

01:00 óra után, óránként 12.500.-Ft záróra hosszabbítási díjat
számítunk fel, ennek fejében garantáljuk a vendégek teljes körű
kiszolgálását és a termet.
Kedvezmények

Grátisz:

Az ifjú pár részére nászajándékba egy kétágyas szobát biztosítunk

Kedvezmény:

A vacsora és az italcsomag árából
Gyermekeknek:
3 éves korig:
3-10 éves kor között:
10 éves kor fölött:
Technikai személyzet(fotós, videós, vőfély)

ingyenes
50% kedvezmény
teljes ár
30% kedvezmény

A fent megadott áraink 60 fő alatti felnőtt létszám esetén érvényesek!!!

Amennyiben a felnőtt létszám (kivéve a technikai személyzetet) meghaladja a 60 főt, további
kedvezményeket tudunk biztosítani!
Áraink tartalmazzák az ÁFA-t és a szervízdíjat is!

Kedves Jegyes Pár!
Amennyiben úgy döntenek, hogy esküvőjük lebonyolításával a Vigadó éttermet bízzák meg, abban
az esetben 20 % előleg befizetése szükséges a megállapodás napján, készpénzben számla
ellenében.!
Az előleg befizetésével és az elkészített esküvői szerződés létrejöttével elfogadják, hogy az esküvő
napján a meghívott vendégeikért és vendégeik cselekedeteikért felelősséggel tartoznak, és a
vendégeik által a Vigadó étteremnek esetlegesen okozott károkat megtérítik.
(Pl. károk az épületben vagy eszközök törése)

Az esküvői létszám és menü véglegesítése legkésőbb az esküvő napját megelőző, legutolsó hétfőn
történik. Az itt megadott létszám alapján történik a teljes elszámolás. (étel, ital)

Tisztelettel:
Kertész Kata 30/866-2763
Szabó Győző 30/869-4679
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