
 

 

 

Esküvői árajánlat 2022 
 

Kedves Jegyespár! 
 
Első sorban szeretnénk gratulálni elhatározásotokhoz, hogy hivatalosan is összekötitek 
életeteket! A házasságkötés életünk egyik meghatározó eseménye, melyet szeretnénk 
emlékezetessé varázsolni számotokra.  
 
A Salgó Hotel tökéletes helyszín egy igazán színvonalas, felejthetetlen, természet közeli esküvő 
és az azt követő ünnepi vacsora megrendezésére. Szállodánkban lehetőségetek van mindent 
egy helyszínen bonyolítani: szertartás, ünnepi vacsora és mulatozás, pihenés.   Bízunk benne, 
hogy ajánlatunk elnyeri tetszéseteket és vendégül láthatunk Benneteket és a kedves 
násznépet! 
 

IGÉNYBE VEHETŐ HELYSZÍNEINK 

 

Terem Eresztvény Terem Salgó Terem Oxygén terem terasszal 

Férőhely ~25 fő ~70 fő ~100 fő 

Megvilágítás 
Természetes és 

mesterséges 
Természetes és 

mesterséges 
Természetes és 

mesterséges 

Fűtés Fűthető Fűthető Nem fűthető 

 

VENDÉGVÁRÓ AJÁNLATAINK 

Vendégváró I. Vendégváró II. Vendégváró III. 

 a pár biztosítja az 
ételeket és az 
italokat a 
vendégvárás 
időtartama alatt 

 a hotel a szervízben 
segít (eszközök, 
személyzet) 

 sós sütemény 

 édes aprósütemény 

 mini szendvicsek 
3db /fő (sajtos, 
sonkás, szalámis) 

 sós sütemény 

 édes aprósütemény 

 mini szendvicsek 
3 db /fő (sajtos, 
sonkás, szalámis) 

 hideg sültek (3 db/fő 
fasírtgolyó, szilvás 
pulykarolád 7 dkg, 
csabai karaj 7 dkg) 

 2 féle saláta 10-10 dkg 

1.000 Ft/fő 1.900 Ft/fő 2.900 Ft/fő 

 



LAKODALMAS MENÜ AJÁNLATAINK 

Lakodalmas menü I. Lakodalmas menü II. Lakodalmas menü III: 

 Leves 

 4 személyes tál 
- 3 fajta húsos 

(sertés, csirke) 
- 1 fajta 

vegetáriánus 
- 3 fajta köret 

 Vegyes savanyúság 

 Éjféli töltött káposzta 
tejföllel és friss 
kenyérrel 
(svédasztalon tálalva) 

 Leves 

 Ragu körettel 

 4 személyes tál 
- 3 fajta húsos 

(sertés, csirke) 
- 1 fajta 

vegetáriánus 
- 3 fajta köret 

 Vegyes savanyúság 

 Éjféli töltött káposzta 
tejföllel és friss 
kenyérrel 
(svédasztalon tálalva) 

 Leves 

 Ragu körettel 

 4 személyes tál 
- 4 fajta húsos 

(sertés, csirke, 
kacsa) 

- 2 fajta 
vegetáriánus 

- 3 fajta köret 

 Vegyes savanyúság 

 Éjféli töltött káposzta 
tejföllel és friss 
kenyérrel 
(svédasztalon tálalva) 

8.500 Ft/fő 9.500 Ft/fő 10.500 Ft/fő 

 

Leves Ragu körettel 

 Újházi tyúkhúsleves 

 Illatos tárkonyos raguleves 

 Bakonyi sertésragu galuskával 

 Csirkepaprikás galuskával 

 Sertéspörkölt galuskával 

 Marhapörkölt galuskával 

Vegetáriánus étel Köret 

 Rántott sajt 

 Rántott gomba 

 Rántott karfiol 
 

 Párolt rizs/Kukoricás rizs/Rizi-bizi 

 Hasábburgonya/Steakburgonya 

 Hercegnő burgonya 

 Párolt zöldség  

Sertéshúsból készült ételek Szárnyas húsból készült ételek 

 Mátrai borzas szelet 

 Bacsa szelet 

 Budapest sertésszelet (gombás, 
csirkemájas, borsós ragu) 

 Óvári sertésszelet (gomba, 
sonka, sajt) 

 BBQ szószos sült tarja panírozott 
hagymakarikával 

 Mustáros, fűszeres rántott szelet 

 Konyhafőnök kedvence 
(almapaprika, füstölt tarja, 
lilahagyma, sajt) 

 Eresztvényi csirkemell 
(kukoricás, gomba, sonka 
ketchupos ragu) 

 Pikáns csirkemell rolád 
(zöldséges raguval töltött) 

 Ananászos/barackos csirkemell 

 Töltött csirkecomb 

 Illatos sült konfitált kacsacomb 

 



ITALCSOMAG AJÁNLATAINK 

Italcsomag I. Italcsomag II. +bővítés 

 kávé 

 szénsavas és 
szénsavmentes 
ásványvizek 

 rostos üdítők 

 szénsavas üdítők  

 Soproni csapolt sör 

 folyóbor (fehér, 
vörös, rosé) 

  kávé 

 szénsavas és 
szénsavmentes 
ásványvizek 

 rostos üdítők 

 szénsavas üdítők  

 Soproni csapolt sör 

 folyóbor (fehér, vörös, 
rosé) 

 3 féle rövidital 

 rövidital 800 Ft/fajta 

 saját pálinka 500 Ft/fő 

 gyerek ár: 2.900 Ft/fő 
 

4.100 Ft/fő 6.200 Ft/fő  
 

Korlátlan italfogyasztás az esküvőn a vendégvárástól (kivétel Vendégváró I.) reggel 4 óráig 
érvényes. 

Áraink tájékoztató jellegűek, vendégeink egyéni kéréseit igyekszünk figyelembe venni. 
 

Szervízdíj: A vendégvárás, a lakodalmas menü és az italfogyasztás végösszegének 10 %-a. 
 

PLUSZ SZOLGÁLTATÁSOK 

Pezsgős koccintás Gyümölcstál (10 fős) 

 édes, száraz, 
alkoholmentes 
pezsgő kínálása 
szertartás után vagy 
vacsora előtt 

  kiválasztott 
gyümölcsökből tál 
összeállítása. 

350 Ft/fő 7.000 Ft/tál 

 

SZÁLLÁSLEHETŐSÉG 

Szoba elnevezése Kapacitás Ár reggelivel 

Standard kétágyas 1 fő részére - 12.000 Ft/fő/éj 

Standard kétágyas (2+0) 18 17.500 Ft/2 fő/éj 

Standard kétágyas pótággyal (2+1) 2 17.500 Ft/2 fő/éj 

Családi szoba (2+2) 9 22.500 Ft/2 fő/éj 

Pótágy - 6.500 Ft/fő/éj 

A feltüntetett árak bruttó árak, az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák. 

Az idegenforgalmi adó 18 éves kor felett fizetendő 200 Ft/fő/éj. 

 



AZ IFJÚ PÁR RÉSZÉRE A SZÁLLODA AJÁNDÉKA  

 nászutas lakosztály  

 az esküvő másnapján a szobák 11 óráig hagyhatók el 
 

FIZETÉSI MÓDOK  

 Készpénz  

 Bankkártya  

 SZÉP kártya  

 


