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FÜR ELISE BISZTRÓ
2462 Martonvásár, Emlékezés tere 5.
Tel.: +36 (30) 755 1148 • e-mail: furelise@furelise.hu

KEDVES JEGYESPÁR!
Köszönjük, hogy a Für Elise felkeltette érdeklődéseteket. Életetek egyik legfontosabb eseményére készültök, és veletek együtt mi is azt
szeretnénk, hogy a Nagy nap a lehető legszebb
legyen. Az esküvő napja örök emlék marad,
így a jegyespár számára az egyik legfontosabb
megtalálni ennek a tökéletes helyszínét. Az esküvő miliője éppúgy múlik a vendégek jó hangulatán, mint a helyszínen, szolgáltatásokon és
szervezésen.

• Mit nyújtunk mi?

Egy csodálatos helyszínt. A természetközeli, vintage, rusztikus, vagy akár a modernebb, elegánsabb stílusú esküvők szerelmesei is, itt biztosan valóra válthatják álmaikat. A Für Elise Bisztró éppen a Brunszvik-kastély, valamint a Szent Anna templom szomszédságában helyezkedik el. A festői szépségű Kastélyparkban a platánfák övezte tóparton, vagy akár a Brunszvik-kertben is lehetőség nyílik a házasságkötés
megtartására.
(további tájékozódás: http://martonvasar.hu/2017-08-02/eskuvoi_rendezveny).
A Für Elise Bisztró, a Ludwig Hotel és a Vandál Brewing kisüzemi sörfőzde együttese 2019-ben nyílt meg Martonvásár főterén. Az étterem
150 fő befogadására képes rendezvényterasszal, a szálloda pedig 29 férőhellyel, közte egy luxus nászutas lakosztállyal várja vendégeit.
Esküvői vendéglátásunk elengedhetetlen része a VöröSÖRdög beer truck, amiben már helyben készült Vandál söreink folynak csapról.

• Esküvői menük
A különböző menüválasztékok igény szerint változtathatók, igyekszünk minden egyedi kívánságnak eleget tenni.
A rendezvényterasz terembérének ára 300 000 Ft, amely tartalmazza az esküvői berendezést
(amerikai stílusú székek, táblaasztalok, hangulatvilágítás, teríték), valamint a Žuk VöröSÖRdög
jelenlétét és szolgáltatásait is.
Menüajánlatainkból a legapróbb vendégeink (0-3 éves korig) díjmentességet, 3-7 éves korúak
pedig 50%-os kedvezményt kapnak.

Welcome drink
Pezsgő és választható alkoholmentes ital.................................................................. 750 Ft/fő
(alkoholmentes pezsgő, limonádé, gyümölcslé)
Vendégváró
1. Csülökkrémes és körözöttes falatok, idény zöldségek ..........................................1250 Ft/fő
2. Libamájas és padlizsánkrémes falatok, Tatar beefsteak pirítóssal, tepertő............1650 Ft/fő
Levesek
1. Húsleves belefőtt zöldségekkel, csigatésztával ......................................................750 Ft/fő
2. Gazpacho............................................................................................................. 850 Ft/fő
3. Hideg gyümölcsleves ............................................................................................850 Ft/fő

Menü
1. Grill menü.................................................................................................................................................................................. 4900 Ft/fő
Pácolt tarjaszeletek, csirkemell roston, grillezett gomolya, parázsburgonya, friss kevert saláta, joghurtos cukkinisaláta, grillezett zöldségek
2. Magyaros menü......................................................................................................................................................................... 5500 Ft/fő
sajttal-sonkával töltött csirkemell rántva, natúr szelet, pásztortarhonya, sült csirkecomb, rántott karaj, rántott gombafejek, vegyes köret,
házi savanyúság, idény saláta
3. Gourmet menü.......................................................................................................................................................................... 6500 Ft/fő
Konfitált kacsacomb, töltött csirkerolád, parmezános bundában sült csirkemell, baconös marhatekercs, egészben sült tarja, sáfrányos rizs,
gratin burgonya, hasábburgonya, friss kevert zöldsaláta, görög saláta, grillezett zöldségek
Minden menüajánlatunk kérhető svédasztalos és tálszervízes felszolgálási módokon is.

Desszert
Gyümölcsös és csokis pohárdesszert..........................................................................650 Ft/fő
mentes változatban is kérhető
Hozott torta és házisütemény felszolgálási díja..........................................................350 Ft/fő
Éjféli menü
1. Töltött káposzta...................................................................................................1450 Ft/fő
2. Mini hamburger, zöldséges rakott tészta..............................................................1450 Ft/fő
Ital
Korlátlan alkoholmentes italcsomag.........................................................................2700 Ft/fő
Limonádé, gyümölcslevek, ásványvíz, Pepsi termékek (Pepsi Cola, Pepsi Max, Schwpeppes
narancs, Schweppes tonik, Canada dry) , Manetti kávé, tea
+Korlátlan világos sör és bor ...................................................................................1900 Ft/fő
Vandál Brunszvik Pils, Nagy & Nagy Borászat - Balatoni Merlot (rosé), Kékfrankos,
Irsai Olivér (fehér), Feind Pincészet - Vörös Cuvée

Menüajánlatunk bővítésére vagy változtatására kérje egyedi árajánlatunkat.
Az áraink 100 fő résztvevőre érvényesek.
Az ár tartalmazza a felszolgálás díját, az összes eszköz költségét, de nem tartalmazza a 10%-os szervízdíjat,
melyet a teljes catering költségvetés alapján számolunk fel a végszámlán.
Csapatunk problémamentes, gördülékeny és magas színvonalú szolgáltatást nyújt.

Vendéglátás szívvel-lélekkel!

• A szállás

Az esküvőszervezés másik kulcsfontosságú kérdése a vendégek elszállásolása. A Ludwig Hotel 7 ízlésesen berendezett szobával, és 3 különböző,
egyedi apartmannal áll vendégei rendelkezésére.
• 4 db Deluxe Kétágyas szoba
• 1 db Deluxe Különágyas szoba
• 1 db Deluxe Háromágyas szoba
• 1 db Deluxe Négyágyas szoba
• 1 db Apartman
• 1 db Deluxe apartman
• 1 db Wellness apartman
A szobák mindegyike, modern, igényesen berendezett, a főtérre és a kastélyra nyíló kilátással.
A szálloda teljes területén elérhető korlátlan vezeték nélküli internet szolgáltatás, amely mindenki számára díjmentesen elérhető.
Gyermekek számára kiságy és etetőszék korlátozott számban rendelkezésre
áll.
Amennyiben a pár a Für Elise Bisztró esküvői catering szolgáltatását és a
Ludwig Hotel összes szobáját igénybe veszi vendégei számára, abban az
esetben a szobaárakra további kedvezmények érvényesek.
Érkezés: 14:00-tól Távozás: 10:30-ig
Szállodai szolgáltatásról további tájékozódás a www.ludwighotel.hu oldalon, vagy egyedi ajánlat kérhető a ludwig@ludwighotel.hu e-mail címen.
Szeretettel várjuk megkeresésetek!

