Köszönjük bizalmát, hogy álomesküvője
színhelyéül a Belga Éttermet választja.
Esküvője napján számunkra Ön és párja a
legfontosabb, hogy Életük
Nagy Eseménye tökéletes legyen.
A Belga Étterem romantikus hangulatával
és különleges esküvői vacsora ajánlatainkkal
elbűvöljük Önt és vendégeit.

A BELGA ÉTTEREM teremkínálata.

A Belga Étterem légkondicionált termei 20 főtől
mintegy 100 fős vendégsereg befogadására alkalmasak,
terembérleti díj nélkül.

FÉRŐHELY KAPACITÁSOK:

Belső terasz kerthelyiség:
100 fő asztaloknál történő étkezés esetén.
Emeleti Nagyterem:
85 fő asztaloknál történő étkezés esetén.
Emeleti különterem I.:
20 fő asztaloknál történő étkezés esetén.
Emeleti különterem II.:
28 fő asztaloknál történő étkezés esetén.
Emeleti különterem III.:
28 fő asztaloknál történő étkezés esetén.

ESKÜVŐI VENDÉGVÁRÓ CSOMAGOK:
I. Kávé, üdítő, ásványvíz, pogácsa :
1.700.-Ft/fő
II. Kávé, üdítő, ásványvíz, pogácsa, sörkorcsolyák :
2.000.-Ft/fő
III. Kávé, üdítő, ásványvíz, pogácsa, fasírtgolyók,
sós- és édes aprósütemény :
2.400.-Ft/fő
IV. Kávé, üdítő, ásványvíz, pogácsa, fasírtgolyók,
szendvics falatok (sonkás, szalámis, sajtos):
3.000,-Ft/fő

ESKÜVŐI VACSORA AJÁNLATUNK:

ÍZELÍTŐ ÉTELVÁLASZTÉKUNKBÓL,
TÁNYÉRSZERVIZZEL 7.500,-FT-TÓL/FŐ-TŐL
Menü I:

Tatár beafsteak, csipkézett vajjal, zöldségekkel pirítóssal
Tyúkhúsleves csigatésztával, húsával, zöldséggel
gazdagon csészében
Libamájdarabkákkal és füstölt sajttal töltött
sertéskaraj házi morzsában friss salátával és
sült burgonyával
Somlói galuska fehéren feketén

Menü II:

Libamáj rilette hagymás zsírjával, sokmagvas bagettel
Talicskás leves, házunk kedvenc ragulevese
sertéshúsból, zöldségesen, tejfelesen, kakukkfűvel csészében
Vaslapon pirított csirkemell, rostonsült bazsalikomos 		
paradicsommal, mozzarellával, karamellizált
fokhagyma mártással, spárgás parmezános burgonya
gratinnal, bébi répával
Gundel palacsinta csak úgy Belgásan

Menü III:

Tatár beafsteak, csipkézett vajjal, zöldségekkel pirítóssal
Tyúkhúsleves csigatésztával, húsával, zöldséggel
gazdagon csészében
Libamájdarabkákkal és füstölt sajttal töltött sertéskaraj
házi morzsában friss salátával és sült burgonyával
Somlói galuska fehéren feketén

Menü IV:

Szarvasgomba olajos kacsamáj parfé mákos kaláccsal
Marhahúsleves daragaluskával, zöldségekkel gazdagon csészében
Bardírozott csirkecomb filé
Pikáns sajttal töltött jércemell póréhagyma köntösben
Camambert sajt diósbundában, áfonya lekvárral
llatos zöldfűszerekkel baconbe tekert sertés szűz
Vaslapon pirított, lassan sült fokhagymás sertés tarja
Roston sült zöldségek, Fűszeres cikkburgonya,
Párolt rizs, Tejfölös szalonnás burgonya
Pecsenyelé, Tejszínes gombamártás, Tartármártás
Friss leveles saláta, Paradicsomsaláta, Csemege uborka
Mandula grillázsos parfé eperchutney-val
Somlói galuska fehéren feketén

ESKÜVŐI VACSORA AJÁNLATUNK ÍZELÍTŐ ÉTELVÁLASZTÉKAINKBÓL :

Köszöntő ital egy pohár pezsgő (száraz,édes, alkoholmentes) Grátis!

MENÜ I. :15.900,-FT/FŐ
KORLÁTLAN ITALFOGYASZTÁSSAL

Leves: Tanyasi tyúkhúsleves csigatésztával,
húsával,zöldséggel gazdagon tálban

Főételek: Töltött káposzta füstölt csülökkel, tejföllel
Marhalábszár pörkölt, snidlinges
galuskával és főtt burgonyával

Savanyúság :

Csemege uborka, Házi vegyes vágott

Desszert (4 választható):

Mézes zserbó, Rákóczi túrós,
Kókusz kocka, Somlói galuska, 			
Fanta szelet, Puncs kocka, Belga csokis 		
kocka, Barackos pite, Meggyes pite

ÉJFÉLI SVÉDASZTAL:

Főételek: Tepsis sült tyúk, Vaslapon pirított sertés tarja,
Orly csirkemell szelet, Rántott gombafejek,
Rántott karfiol, Rántott sajt
Köretek: Sült steak burgonya, Párolt rizs

Saláták,savanyúság:

Friss görög saláta, Majonézes burgonyasaláta,
Francia saláta, Kovászos uborka

MENÜ II. :17.900,-FT/FŐ

Leves:

KORLÁTLANITALFOGYASZTÁSSAL

Tanyasi tyúkhúsleves csigatésztával,
húsával,zöldséggel gazdagon tálban
Főételek: Töltött káposzta füstölt csülökkel, tejföllel
Birkapörkölt, Sültes tálak 4 személyre
Pikáns sajttal töltött csirkemell póréhagyma
köntösben, Cigánypecsenye, Rántott csirkemell
szeletek, Rántott sajtvariációk
Köretek: Sült cikk burgonya, Párolt jázmin rizs, Vajas
párolt zöldség, Főtt burgonya

Savanyúság:

Csemege uborka, Házi vegyes vágott

Desszert (4 választható):

Mézes zserbó, Rákóczi túrós, Kókusz kocka,
Somlói galuska,Fanta szelet, Puncs kocka, 		
Belga csokis kocka, Barackos pite, Meggyes pite

ÉJFÉLI SVÉDASZTAL:
Főételek:

Tepsis sült tyúk, Sült kolbász és májas
hurka,Mustáros sertés szelet,

Gomolyával és paradicsommal töltött

csirke mell, cornflakes bundában sütve,

Köretek:

Rántott zöldségvariációk

Sült burgonya, Párolt tavaszi rizs

Saláták,savanyúság:

Friss ropogós saláta, Majonézes burgonyasa láta,

Kukorica saláta, Csemege uborka

A fent felsorolt menüsoroktól eltérő bármilyen más menüsort
össze tudunk állítani az Önök igényeinek megfelelően.

•
•
•

•
•

KEDVEZMÉNYEK:

Terembérleti díjat nem számolunk fel vendégeinknek.
3 éves kor alatt nem szémolunk ételfogyasztást, 3-10
éves kor fölött a menüt fél áron biztosítjuk.
40-60 fő fizetett menü között 5% menükedvezményt,
60 fő fizetett menü felett 10% kedvezményt biztosítunk a tömény szeszes italok árából (kivéve italcsomag
esetén.)
Pénteki lakodalonm esetén a kiválasztott menü árából
10 % kedvezményt adunk.
Édes és sós sütemény, menyasszonyi torta behozható.
IFJÚ PÁR AJÁNDÉKBA KAPJA:

Esküvői időpont foglalását követően náluk tartott leány
vagy legénybúcsú elfogyasztott italárából 10% kedvezményt
és különtermet biztosítunk.
Az esküvő idejére különtermet biztosítunk az átöltözés
megkönnyítésére.
Ingyenes gyereksarok kialakítása igény esetén.
Az ifjú pár első házassági évfordulójára egy gyertyafényes
vacsorával lepjük meg 15.000 Ft értékben az étteremben.
Egyéb:
Igény esetén segítséget nyújtunk:
dekoratőr, zenész, fotós, videós
vőfély, ceremónia mester, virág
Fizetés mód:
készpénz, hitelkártya, étkezési utalvány vagy szép kártya
Az árak az Áfát tartalmazzák.

Kis Beatrix

rendezvényszervező
+36-30-975-3811
Belga Étterem és Söröző
4025, Debrecen Piac u. 29.
Tel.: +36-52-53-63-73,
Fax: +36-52-53-63-74
E-mail: marketing@belgaetterem.hu
www.belgaetterem.hu

