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Az esküvő, az egyik legfontosabb közös döntés egy fiatal pár életében. Komoly kihívás, mert 
ennek a napnak tökéletesnek kell lennie. Elsősorban az ifjú pár számára, hiszen örök emlék 

ez a nap, kettejük közös életének kezdete, csodálatos ünnep. Másodsorban a meghívott 
családtagok, barátok, vendégek számára, akik együtt örülni vágynak. 

Álmodjunk együtt!  
Mesés templomi és polgári esküvő, ahonnan lovas hintó vagy menyasszonyi autó szállítja, 

történelmi környezetbe - a várba - a vacsora helyszínére az ifjú párt és a tanúkat.  
Elegáns pincérek fogadják a lakodalomra érkezőket aperitiffel.  

Az esküvői menü a fiatal pár összeállítása, amit a saját és a meghívott vendégek ízlése szerint 
választottak ki. Hangulatos környezet, kitűnő ételek, tánc hajnalig, egy olyan este, amiről minden 

menyasszony álmodik. Remek borok és pezsgő hangulat, amire minden vőlegény vágyik.  

Bízzátok ránk örömötök, nem fogtok csalódni!  
Elképzeléseitek alapján összeállítjuk Részetekre az esküvői menüsort.  

Mindezt akár büfé rendszerben (álló- vagy ültetett-fogadás, az ételek külön büféasztalon), 
akár tányérszervizes kiszolgálási rendszerben, akár 4 személyes tálakon kínálva.  

Gondolat ébresztésként tekintsétek meg előre elkészített ajánlatainkat. 
A feltüntetet négy ételsort, szívesen és gyakran választják Vendégeink, de természetesen 

ezek az ételsorok tetszőlegesen változtathatók, igyekszünk minden igényt kielégíteni. 

Esküvő az Egyetem Étteremben 
Éttermünk légkondicionált, a napfényes, világos terem, igényesen kialakított, 

jól dekorálható és rugalmasan, változatosan berendezhető, 50-150 fős lakodalmak 
megrendezésére alkalmas, akár 8-12 személyes kerekasztalos berendezés mellet is. 

Terembérleti díjat, nem számítunk fel. Nagyobb létszám esetén, az Egyetem területén több 
helyszín is rendelkezésre áll, a helyszín kiválasztásához örömmel nyújtunk segítséget. 
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ESKÜVŐI MENÜ AJÁNLAT 
 

A MENÜ 

Tyúkhúsleves vele főtt zöldségekkel és tésztával 

Natúr jércemell 
kakukkfüves gombamártással vagy sajtmártással 

Ropogósra sült csirke felsőcomb 

Rántott sertésborda 

Párolt rizs és petrezselymes burgonya 

Házi káposztasaláta 

Éjfélkor 

Töltött dagadó burgonyasalátával 

 

C MENÜ 

Tyúkhúsleves vele főtt zöldségekkel és tésztával 

Cordon Bleu csirkemell filéből 

Gödöllői töltött csirke felsőcomb 

Vargányás gombaraguval 
töltött sertésszelet rántva 

Mustáros grill sertéstarja 

Párolt rizs 

Petrezselymes- és sült burgonya 

Házi vegyes saláta (paradicsom, uborka, káposzta) 

Éjfélkor 

Kolozsvári töltött káposzta  

B MENÜ 

Házias orjaleves roppanó zöldségekkel, tésztával  

Császárszalonnába tekert 
színes paprikacsíkokkal töltött jércemell 

Szezámos bundában sült csirke felsőcomb filé 

Parasztsonkával és sajttal töltött sertésszelet 
rántva 

Párolt rizs és sült burgonya 

Házi vegyes saláta (paradicsom, uborka, káposzta) 

Éjfélkor 

Sült tarja burgonyasalátával 

 

D menü 

Marhahúsleves friss zöldségekkel és tésztával 

Fetával és paradicsommal töltött 
grillezett jércemell filé 

Sonkával és illatos zsályával töltött  
csirkemell filé rántva 

Kacsamájas raguval töltött sertésszelet rántva 

Ropogós sült bőrös sertés csülök 

Párolt lilakáposzta 

Párolt rizs, hagymás törtburgonya és  
sült burgonya 

Házi vegyes saláta (paradicsom, uborka, káposzta) 

Éjfélkor 

Marhapörkölt galuskával 

 

Kerekasztalos elrendezés esetén a megadott menüárak +200 Ft-tal emelkednek, a menü ár 
így tartalmazza a kerekasztalok bérleti díját is.  

A menüsor bővíthető/változtatható. Igény esetén szívesen összeállítunk új étrendet is, ebben 
az esetben természetesen egyedi árajánlatot készítünk az Önök részére.




