Esküvői ajánlat
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!
.
Szolgáltatásaink:
 Dekoráció saját dekoratőrrel (Bálterem, Kerthelyiség)
 Csomagajánlat szeszes italokra
 Kedvezményes szállás lehetőség (Népkerti Vigadó, City Hotel Miskolc****)
 Csokoládé Szökőkút
 Fényfestés

Kedvezmények:


Az ifjú pár részére nászajándékba egy kétágyas szobát biztosítunk
 Gyermekek, és technikai személyzet részére

Ajánlatunkkal kapcsolatosan kérem, forduljanak hozzánk bizalommal!

Tisztelettel:
Kertész Kata 30/866-2763
Szabó Győző 30/869-4679
Szeretettel várjuk Önöket a Népkerti Vigadóba!
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Esküvői vacsora kínálatunk
Leves:
Klasszikus tyúkhúsleves leveshússal, töltelékkel, zöldségekkel, kompóttal
Tárkonyos borjúragu leves
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 (sertéshús)
Fogas szeletek, szezámos bundában sütve lime mártással
Vajban sült harcsafilé, citrommal
Bundázott zöldségek (kelvirág, brokkoli, gomba), és sajt
Köretek:
Jázmin rizs
Egészben sült burgonya
Párolt vajas zöldségek
Fűszeres steak burgonya
Burgonyapüré
Hasábburgonya
Grillezett zöldségek
Baconos, pirított polenta
Zöldséges kuszkusz
Éjfélkor:
Töltött káposzta, kézműves tejföllel
Marhapörkölt tarhonyával
Hagymás csülökszeletek
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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

Vendégváró falatok
Hideg sültek, cézársaláta, görög saláta, mini falatkák 2 db/fő
Helyben sütött pogácsa (sajtos, tepertős)

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
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