Borhotel Sziluett Farkasmály***
Kemencés menüajánlat 2019.
„Ajánlatunk csoportok részére”
A farkasmályi Lőrincz Pince teraszán látványkonyhában és
kemencében, a Vendégek előtt készítjük az alábbi ételeket.
Ezt az ajánlatot minimum 10 fős megrendelés esetén kínáljuk.
Az ételsorokat egységesen lehet megrendelni, vagy
20 fő feletti csoport esetén tudunk 2 féle menüt kínálni és 30 fő
felett 3 féle menüt is lehet igényelni.
Megrendelés esetén pontos menüszámot kérünk megadni!
Megrendelését a rendezvény előtt 7 nappal kérjük e-mail-en
keresztül leadni!
A létszámot pontosítani a rendezvény előtti napon lehet szintén
e-mail-en.
A menüsorok elfogyasztásához több helyiséget is kínálunk,
amelyekről érdeklődjön telefonon vagy e-mail-en!
„Üdvözlő ital”
4 cl Pannonhalmi irsai olivér pálinka
4 cl Pannonhalmi birsalmapálinka

800 Ft / fő
800 Ft / fő

„Kemencés ételsorok”
1. Menü
1.800 Ft / fő
Bográcsgulyás (marhahússal) csészében tálalva
Kemencés sült bukta baracklekvárral töltve vaníliasodóval
2. Menü
2.000 Ft / fő
Vargánya krémleves kemencében sült cipóban tálalva
Káposztás-füstölt tarjás rétes (2 db / fő)
3. Menü
Nádudvari töltött káposzta tejfellel
Aranygaluska vanília borsodóval

2.800 Ft / fő

4. Menü
Palóc gulyásleves kemencés cipóban tálalva
Kemencés kacsacomb lilakáposztával és hagymás
törtburgonyával
Szilvás rétes

3.800 Ft / fő

5. Menü
4.300 Ft / fő
Fácán húsleves
Csülök pékné módra
Almás rétes citromos mascarpone habbal (1 db / fő)
GPS: 47.805 358 19.954 196

www.hotelsziluett.hu

+36 37 309 074

6. Menü
5.200 Ft / fő
Fokhagymás cukkíni krémleves csészében tálalva
Kemencében sült majorannás, kakukkfüves libapecsenye
köménymagos kiflivel
Túrós rétes (1 db / fő)
7. Menü
Francia hagymaleves
Csülök jóasszonymódra
Máglyarakás

4.100 Ft / fő

„Borkóstoló a Farkasmály pincesoron”
Borkóstolók saját borászatunk boraiból a hoteltől 300 méterre
lévő pincénkben.
Széles mátrai borválaszték a hotel itallapján.
Bortúrák 11 pince látogatásával és idegenvezetéssel.
„Fizetési lehetőségek”
A helyszínen: SZÉP kártya, bank- vagy hitelkártya, készpénz
(forint és euro)
Előre utalással: Rendelése garanciájaként Ön átutalhatja az
előleget vagy a teljes összeget bankszámlánkra.
Invitis Kft. – MKB Bank 10300002-45501878-00003285
Utalásnál a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a
tartózkodás időpontját és foglaló nevét.
„Lemondási feltételek”
3 nappal az érkezéstől számítva ingyenes. Az érkezéstől
számított 3 napon belül a teljes összeg fizetendő.
Kiemelt időszakokban a lemondási feltételek változhatnak.
„Az Ön véleménye fontos a számunkra!”
Kérjük, ossza meg másokkal nálunk szerzett pozitív élményeit,
értékelje szolgáltatásainkat, kollégáink kitüntető figyelmét:
www.facebook.com/hotelsziluett
„Elérhetőségeink”
Hotel Sziluett Farkasmály
H-3200 Gyöngyös-Farkasmály hrsz. 067/47.
www.hotelsziluett.hu; info@hotelsziluett.hu
+36 37 309 074
GPS koordináták: 47.805 385 19.954 196

GPS: 47.805 358 19.954 196

www.hotelsziluett.hu

+36 37 309 074

