
Esküvői
Csomagajánlatunk

Citromos szarvasragu leves vagy Csirkeragu leves

Vegyes tál: Gordon sertésborda, Csirkemell filé menyecske módra 

(kolbásszal, főtt tojással töltve), Tejszínes gombás jércemell filé

Vegyes köret: rizs, petrezselymes burgonya, hasábburgonya

Vegyes saláta: káposzta, uborka, paradicsom

Éjfélkor: Töltött káposzta, grill parti a látványkonyhában

              Sertéstarja, csirkemell filé, pleskovica, grill saláta öntettel

(igény szerint a főétkezésből megmaradt ételeket visszatálaljuk)

Az ár tartalmazza: Hintó a tanya elágazójától, polgári szertartás után 

egy pohár pezsgő/fő, gyümölcsös kocsi, vacsora előtt aperitif, minden 

vendégnek, szoba az ifjú párnak, légkondicionált nagyterem bérleti 

díját. A polgári szertartáshoz a helybiztosítás (filagória) térítésmentes.

 Hagyományos lakodalmas menü1.

11.900 Ft



Szabadtéri malacsütés (Ár: +45.000Ft)

Citromos szarvas raguleves vagy csirkeragu leves

Vegyes tál: sonkával és sajttal töltött sertésborda, mustárban 

pácolt marharostélyos, aszalt szilvával töltött csirkemell filé Bacon 

szalonnába tekerve, rántott gombafej

Vegyes köret: rizs, petrezselymes burgonya, zöldköret

Vegyes saláta: káposzta, uborka, paradicsom

Választható éjfélkor: grill parti (látványkonyha) illetve töltött 

káposzta (igény szerint a főétkezésből megmaradt ételeket 

visszatálaljuk)

Az ár tartalmazza: Hintó a tanya elágazójától, polgári szertartás 

után egy pohár pezsgő/fő, gyümölcsös kocsi, vacsora előtt 

aperitif, minden vendégnek, szoba az ifjú párnak, légkondicionált 

nagyterem bérleti díját. A polgári szertartáshoz a helybiztosítás 

(filagória) térítésmentes

2.  Ínyenc lakodalmas menü 

 13.900 Ft



3.  Vegyes  menüsor ajánlatunk

Kakas vagy Tyúkhúsleves

Bacon szalonnába tekert libamáj falatok aszalt szilvával.

Kemencében sült ropogós kacsacomb almás-boros káposztával, 

hagymás törtburgonyával

Borjú bécsi marináld káposztával

Csirke rolád roston sajtmártással, krokettal 

Éjfélkor: Grill parti (látványkonyha) illetve töltött káposzta

Az ár tartalmazza: Hintó a tanya elágazójától, polgári szertartás 

után egy pohár pezsgő/fő,

gyümölcsös kocsi, vacsora előtt aperitif, minden vendégnek, szoba 

az ifjú párnak,

légkondicionált nagyterem bérleti díját. A polgári szertartáshoz a 

helybiztosítás (filagória)

térítésmentes

 14.000 Ft



4.  Gourmet menüsor ajánlatunk

Tárkonyos szarvas raguleves

Velővel töltött palacsinta rántva négysajt mártással

Zöldfűszeres kacsamell roséra sütve, áfonyamártással, 

hercegnőburgonyával   

Roston sült bőrös mangalica karajszelet sörös káposztával, 

rozmaringos burgonyával

Pácolt récemell filé ananászos karamellmártással, mazsolás rizzsel

Éjfélkor: Grill parti (látványkonyha) illetve töltött káposzta

Az ár tartalmazza: Hintó a tanya elágazójától, polgári szertartás 

után egy pohár pezsgő/fő,

gyümölcsös kocsi, vacsora előtt aperitif, minden vendégnek, szoba az 

ifjú párnak,

légkondicionált nagyterem bérleti díját. A polgári szertartáshoz a 

helybiztosítás (filagória)

térítésmentes.

15.000 Ft



5.  Extra lakodalmas menü

Fácánleves

Hideg libamáj zsírjában

Vegyes tál: Fűszeres pácban érlelt szarvas sült oportó mártással, 

fokhagymás joghurtban

pácolt jércemell filé, kemencében sült ropogós malacpecsenye

Köretek: Sörös káposzta, fűszeres steak burgonya, krokett

Éjfélkor: Svédasztal

    Grill specialitások

                Roston gomolyasajt, vaslapos csirkemell filé, 

sárkánypecsenye (csípős tarja)

Hideg saláta tál: Majonézes burgonyasaláta, svéd burgonyasaláta, 

károlyi saláta, friss idény

saláta magvakkal

Igény szerint: Tanyasi töltött káposzta

Gyermekeknek 3éves kor alatt -100%, 10éves kor alatt -50% 
kedvezmény a menü

árából!
Az árváltozás jogát fenntartjuk az alapanyag árak emelkedésének 

mértékével!

 16.000 Ft

Tel/fax: 36-72/498-459
e-mail: 

info@racztanya.hu
www.racztanya.hu


