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HOTEL CLUB TIHANY****
AZ IDEÁLIS BALATONPARTI ESKÜVŐHELYSZÍN
A Balaton legszebb helyén, a Tihanyi félsziget nemzeti park ölelte csücskén, közvetlenül a
tó partján kötheti össze párjával életét, amennyiben választása szállodánkra esik:





polgári szertartás és vacsora a Balaton partján
esküvői torta készítése
menüajánlatok tradicionális és egyedi igények, kívánság szerint személyre szabva
szálláslehetőségek: szállodai szobában vagy több fős bungalókban egyaránt, ahol a
fárasztó előkészületeket mindenki kellemesen ki tudja pihenni, az 1200m2-es wellness
részleg a szaunák, jakuzzik, uszoda és élménymedence mellett számtalan lehetőséget
kínál: relax, fogyasztó, méregtelenítő kezelések, masszázsok, aromafürdők
 szépségszalon: fodrász, kozmetika, manikűr, pedikűr
 több, különböző méretű terem: 50 főtől 800 főig áll rendelkezésre
(Téli Kert : 150 főig, Levendula Külön terem : 100-120 főig, Levendula Étterem: 300-350
főig ,Wimbledon terem 800 főig)

A ház ajándéka: az ifjú pár részére az esküvő napjára egy szoba reggelivel, korai be-, ill. késői
kijelentkezéssel
Polgári szertartás helyszín: a helyet díjmentesen biztosítjuk, előzetesen egyeztetett helyszínen, a szálloda
területén. (kasírozott asztal, székek max.40), igény esetén beszédhangosítással
Terem átrendezési díj + eszközbérlés: amennyiben nem az éttermi alapberendezést igénylik, hanem más
pl. körasztalos terítést, külön díj kerül felszámolásra az adott igény függvényében
Terembérleti díj: a választott terem és létszám függvényében kerül megállapításra
Foglaló: Megrendelés esetén a terem lefoglalásához 100.000.- Ft foglalót kérünk, amely beérkezésével
válik garantálttá a foglalás
Dekoráció: Amennyiben van elképzelés, készséggel továbbítjuk partner cégünk felé, aki megküldi Önöknek
ajánlatát. (székszoknya, organza futó az asztalokra, háttér díszítés az ifjú pár asztala mögé, boldogság kapu,
lufi röptetés, virágdíszítések, ültető tábla stb.)
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Menüajánlatunk
Előétel
Kacsamáj falatkák lilahagyma lekvárral
Leves
Újházi tyúkhúsleves topfban
Vegyes sültes tál
Töltött csirkecomb
Rántott hús (csirke, borda)
Fokhagymás sertéstarja
Pulykamell cordon bleu módra
Rozmaringos kacsamell
Vegyes saláta
Köretek
Párolt rizs
Fűszeres sültburgonya
Rántott gombafej
3 féle zöldköret (párolt, grillezett)
Éjfélkor
A megmaradt sültek tálra rakva, hozzá 3 féle kevert saláta
Mini töltött káposzta
Sütemény
Sajtos pogácsa (érkezéskor)
Sütemény, torta behozatal:
megengedett, de igény esetén szívesen elkészítjük házi cukrászatunkban mind a süteményeket,
mind a megálmodott tortát is.
A menü ára, ital nélkül 8 900.- Ft / fő.
Ha más összeállítást szeretnének, akkor azt kérem, jelezzék, természetesen készséggel állunk
rendelkezésükre!

NAGYON JÓ KÉSZÜLŐDÉST, TERVEZGETÉST ÉS SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!
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