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VARÁZSLATOS ESKÜVŐ A TÓPARTON
Modern stílusú, egyedi tóparti környezetben elhelyezkedő Best Western Plus Lakeside Hotel 100 
fős tóranéző étterme ideális helyszín, hogy álmai esküvője valóra váljon.

Kedves Jegyespár!
Köszönjük érdeklődésüket szállodánk, a Best Western Plus Lakeside HotelHHHH, 
mint esküvőjük leendő helyszíne iránt.

Örömmel készítettük el az alábbi ajánlatot életük nagy eseményére.

Esküvői ajánlat 2021

A Best Western Plus Lakeside Hotel ajándékai az ifjú párnak:
Esküvői vacsora helyszíne:  A szálloda éttermét díjmentesen bocsátjuk az ifjú pár és 
    a násznép rendelkezésére.
Parkolás:   Szállodánk szabadtéri parkolóját térítésmentesen 
    használhatják az esküvőre érkező vendégek.
Nászajándék:    Az ifjú párnak egy tóra néző Executive szobát ajándékozunk 
    a nászéjszakára, pezsgő bekészítéssel.
Díszterítés:    Fehér abroszt, szalvétát és itallapot ingyenesen biztosítunk. 
    Továbbá lehetőség van székszoknya bérlésre is szállodánktól 
    kedvezményes áron.
Szállás:    Az örömszülők és a násznép számára kedvezményes 
    szobaárakat kínálunk:
    Egyágyas szoba 1 fő részére: 19.000.-HUF/szoba reggelivel 
    + Idegenforgalmi adó
    Kétágyas szoba 2 fő részére: 22.500.-HUF/szoba reggelivel 
    + Idegenforgalmi adó
Étel & Ital:    Az alábbiakban megtekinthetik esküvői étel és ital 
    ajánlatainkat.

Párlatok behozatala megengedett szállítólevéllel és dugódíj ellenében. 
Desszertek behozatala megengedett szállítólevél ellenében. Vendégfogadó ételeket termé-
szetesen megrendelés esetén készítünk.

MÉZESHETEK: A Best Western Plus Lakeside HotelHHHH is az Accent Hotels tagja, mely Magyar-
ország egyik vezető szállodalánca és ma már több mint 21 szállodával rendelkezik. Szívesen 
támogatjuk Önöket a megfelelő szálloda kiválasztásában, hogy a Nagy Nap után csak a pihe-
nésé legyen a főszerep.
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Welcome pezsgő 690.- Ft/fő Száraz, édes, alkoholmentes pezsgő és narancslé tálcá-
ról kínálva a vendégek érkezésekor.

Alkoholmentes 
italcsomag

5.890.- Ft/fő Rostos és szűrt gyümölcslevek, szénsavas és szénsav-
mentes ásványvíz, szénsavas üdítők, gyümölcs és feke-
te tea variációk, Bencini Caffe különlegességek.

Alkoholmentes 
+ „Sör”

6.990.- Ft/fő Rostos és szűrt gyümölcslevek, szénsavas és szénsav-
mentes ásványvíz, szénsavas üdítők, gyümölcs és feke-
te tea variációk, Bencini Caffe különlegességek, a ház 
csapolt söre (Dreher).

„Sör és bor” 8.390.- Ft/fő Rostos és szűrt gyümölcslevek, szénsavas és szénsav-
mentes ásványvíz, szénsavas üdítők, gyümölcs és feke-
te tea variációk, Bencini Caffe különlegességek, a ház 
csapolt söre (Dreher) és a ház kiválasztott, minőségi 
borai (fehér, rosé, vörös).

„Open bar” 11.990.- Ft/fő Rostos és szűrt gyümölcslevek, szénsavas és szénsav-
mentes ásványvíz, szénsavas üdítők, gyümölcs és feke-
te tea variációk, Bencini Caffe különlegességek, a ház 
csapolt söre (Dreher) és a ház kiválasztott, minőségi 
borai (fehér, rosé, vörös), kiválasztott premium rövid ita-
lok/ párlatok: Bols Platinum Vodka, Johnnie Walker Red 
Label, Finsbury London Dry Gin, Sierra Tequlia Silver, 
Old Pascas White Rum, Baileys Irish Cream, Jägermeis-
ter, Unicum, Martini (Rosso, Bianco, Extra Dry), Campari 
Bitter.

„Cocktail” 13.590.- Ft/fő Rostos és szűrt gyümölcslevek, szénsavas és szénsav-
mentes ásványvíz, szénsavas üdítők, gyümölcs és feke-
te tea variációk, Bencini Caffe különlegességek, a ház 
csapolt söre (Dreher) és a ház kiválasztott, minőségi 
borai, kiválasztott prémium rövid italok/ párlatok, coc-
ktailok/ kevert italok : Mojito, Pina Colada, Cuba Libre, 
Tequila Sunrise.

Dugódíj 900.- Ft/fő Párlatok behozatala megengedett szállítólevél és du-
gódíj ellenében.

A fenn említett áraink tartalmazzák a 10%-os szervízdíjat és az Áfa-t. Az italcsomagok 8 óra idő-
tartamra vonatkoznak.

Gyermekkedvezmények (gasztronómia): 0 - 3 éves gyermekek esetén: 100%
     3- 12 éves gyermekek esetén: 50 %
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Klasszikus esküvői menüajánlat tálszervizzel:
Leves:

Újházi tyúkhúsleves 

Főételek:
Marhalábszár pörkölt vörösborosan készítve,

szalonnás házi galuskával
Sertés flekken napjainkban fokhagymásan, mustárosan

Tanyasi csirkemellfilé grillezve, zöldfűszeres jus-vel 

Pulykamell rolád aszalt paradicsommal és fetasajttal töltve, pankó morzsában sütve
Rántott zöldségek (gomba és kelvirág) +tartármártás

Köretek:
Grillezett zöldségek

Petrezselymes jázmin rizs
Házias sültburgonya 

Saláták:
Paradicsom, uborka és káposzta saláta (tányérszerviz)

Desszert:
Somlói galuska tonkababos csokoládéöntettel

karamellizált dióropogóssal

Éjszakai menüajánlat:
Mini töltött káposzta tejföllel 

Klasszikus húsgombócok (fasírt)
Majonézes pórés burgonyasaláta

Friss péksütemények

8.800.-Ft/fő
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Hagyományos esküvői menüajánlat tálszervizzel:
Leves:

Házias libaleves julienne zöldségekkel

Meleg előétel: 
Bakonyi sertéspaprikás petrezselymes gnocchival

Főételek: 
Csirkecombfilé juhsajttal, parajjal göngyölve

Pulyka cordon blue 
Szűzpecsenye rózsaszínre sütve  
Rántott kelvirág és gombafejek

Köretek:
Párolt vajas zöldségek

Jázmin rizs
Sült burgonya

Saláták:
Paradicsom, uborka és káposzta saláta (tányérszerviz)

Desszert:
Morzsás almatorta mascarponehabbal

Éjszakai menüajánlat:
Pikáns húsgolyók 

Coleslaw
Fűszeres padlizsánkrém, tojáskrém, házi kőrözött 

Friss péksütemény  
Zöldségek (paradicsom, paprika, lilahagyma)

8.800.-Ft/fő
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Esküvői menü büféasztalos kínálat:
Leves:

Marhafartő leves julienne zöldségekkel, tésztával
(tálban felszolgálva)

Büféasztalon felszolgálva:
Füstölt kacsamell balzsamkrémes lilahagymalekvárral

Vörösboros marhapörkölt juhtúrós gnocchival
Fokhagymás konfitált kacsacomb, roppanós pirított zöldségekkel 

Tanyasi csirkemell zöldfűszeres morzsában sütve rizi-bizivel 

Rántott cukkini és camembert sajt, sült burgonyával

Salátabüfé friss zöldségekkel és házi savanyúságokkal

Somlói galuska 
Vegyes rétes 
Gyümölcsök

Éjszakai menüajánlat:
BBQ csirkecomb falatok

Csülkös káposzta 
Majonézes káposztasaláta

Friss péksütemények

9.350.-Ft/fő
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Esküvői menü büféasztalos kínálat:
Leves:

Sáfrányos gyöngytyúkleves 
(tálakban felszolgálva)

Büféasztalon felszolgálva:
Füstölt lazac tatár wasabihabbal

friss salátalevelekkel bagette karikákkal 

Szarvaspörkölt erdei gombákkal főzve, pirított házi nudlival 
Gödöllői töltött csirkecomb rolád újragondolva, vajas burgonyával 
Fogasfilé mandulás morzsában sütve, aszaltparadicsomos rizzsel

Grillezett camembert sült zöldségekkel

Salátabüfé friss zöldségekkel 
Házi savanyúságok

Csokoládés sütemény válogatás 
Pisztáciás sajttorta mangóval, málnával

Éjszakai menüajánlat:
Pestos csirkemell csíkok grillezve

Olivás tésztasaláta 
Fűszeres padlizsánkrém és tojáskrém 

Friss péksütemények és zöldségek

9.350.-Ft/fő
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Álmai esküvője nálunk valóra válik!


