Esküv?k, lagzik

KEDVEZMÉNYES LAST MINUTE CSOMAG-AJÁNLAT az Akciók,Friss ajánlatok
ablakban!
Oktober 1-t?l Április 30-ig 7900.-ft-os csomagárat biztosítunk azonos feltételekkel, minden
kedves jegyespárnak akik ezen id?szakot választják egybekelésük id?pontjának!
Kedves Jegyespár!
A Nagy Napra készül?dve számos helyet bejárva bizonyára megtapasztaltátok, hogy vannak éttermek, vendégl?k,
is vállalják.
szállodák, panziók, stb. ahol a rendes üzletmenet mellett esküv?t/lagzi megtartását
A nálunk érdekl?d?k elmondták, hogy a legtöbb helyen az információk átadása arra szorítkozik, hogy megmutatják
a termet, közlik a lehetséges menüválasztékot és legfeljebb - nagyobb létszámú esküv? esetén - hajlandók áralkuba
bocsátkozni.
Minden másban marad a tanácstalanság, a bizonytalanság, az esküv? egyéb résztvev?inek önálló felkutatása,
felkeresése, kiválasztása, azaz döntés az ismeretlen mellett. Ez sok id?t, energiát, nagy rizikót és - esetenként
ráfizetést vagy "mellényúlást" eredményezhet. Az emberek életében ugyanis általában egyszer van lagzi, így a
zenészek, v?félyek, fotósok, videósok, virágosok, cukrászok kiválasztása - megfelel? segítség nélkül olyan nagy
feladat, amelynek érdemjegyét a násznép állítja ki - utólag.
Nos, mi elmondhatjuk: a Fridolin Fogadó "Több, mint a legtöbb!"
Nálunk az esküv?k vállalása nem "melléktermék"; itt minden annak szolgálatában áll, hogy az esküv? napján a
legapróbb részlet is gyönyör? és tökéletes legyen, pontosan úgy, ahogyan azt elképzeltétek.
És mindezt idegeskedés, aggodalmaskodás, meglepetések nélkül, végig érezve, hogy jó, er?s és biztos kezekben
vagytok.
Az elszámolás, a rejtett vagy utólagos költségek el?bukkanása pedig kés?bb sem árnyékolja be a lagzi emlékét,
el?re kiszámítható, a szerz?désben rögzített árrendszerünk könnyedén átlátható.
mert nálunk minden
Mi nem tartjuk fenn az árváltoztatás jogát; áraink a

szerz?désben garantáltak

értékarányos árakon.
Annak bizonyságául, tehát, hogy a fenti szlogen nem egyszer?en csak egy nagykép? szólam, kérjük, tekintsétek meg
a következ? összeállításunkat magunkról, az esküv?r?l, a vendéglátásról, saját Nagy Napotok lehetséges helyszínér?l.
El?ször kezdjük azzal, mit is nyújtunk mi?
1. Egy maximum 110 f?s , az id?járási viszonyoktól függ?en légkondicionált
padlóf?téssel temperált, közvetlen kertkapcsolattal rendelkez?,elegánsan
berendezett esküv?i termetzenekari pódiummal.

és

BÉRLETI DÍJ NINCS.
2. A Szinva-patak által félkörívben átölelt gyönyör?, fás-virágos kertben állami és
egyházi szertartásra is alkalmas esket?helyet a hozzá kapcsolódó
kerti vendégrészekkel együtt .

BÉRLETI DÍJ NINCS.
3. Az esküv? gardenparti-szer? lebonyolítására alkalmas árnyas
kerthelyiséget mini gyermek-játszótérrel, az esti és éjszakai
órákban színpompás díszkivilágítással .

BÉRLETI DÍJ NINCS.
4. A feldíszített vendégváró falatok, gyümölcsasztal, csoki-szök?kút,
süteményes és italos asztalok elhelyezését jó id? esetén a kertben,
hideg vagy es?s id?ben a kávéteraszon és/vagy a vendégl?i
részeken oldjuk meg.

Vendégváró falatok: görög saláta, majonézes burgonya-saláta, francia saláta,
csemege sertéssült, grillezett csirkecombok, minivagdalt,
aszalt gyümölcsökkel töltött csirkemell és egyéb finom
imbiszfalatok, akár kívánság szerint is
Gyümölcsasztal:görögdinnye, sárgadinnye, ananász, narancs, kivi, alma,
körte, sz?l?, barack, szilva, stb. az idénynek megfelel?en
Csoki-szök?kút: selymes belga étcsokoládé nyársas gyümölcsökkel
érkezést?l vacsoráig
SZERVÍZDÍJ NINCS.
5. Többfogásos lakodalmas vacsora választási és változtatási lehet?séggel

A/ Falusi lakodalmas tyúkhúsleves csigatésztával
B/ F?tt leveshús zöldségekkel és csirkemájas töltelékkel
C/ FRIDOLIN v?félytál (a 2-4 személyes tálakra kiválasztható 3 db/f?)
- Csirkemájak Füvesasszony módon bacon szalonnában kisütve
- Gombafejek rántva, tartármártással
- Rántott sajt tartármártással
- Tengeri halfilé mandulás bundában
- Filézett csirkecomb rántva
- Csirkecomb Hawaii-módon
- Csirkemell-szelet a' la Italiano

- ?szibarackkal töltött csirkemell bundában
- Sajttal-sonkával töltött csirkemell rántva
- Pulykacsíkok szezámmagos bundában
- Sertésflekken Krúdy módra
- Bácstopolyai sertésflekken sült gombákkal és kakastaréjjal
- Sertéssertésszelet Udvarmester módon
- Sertésszelet Palatinus módon
- Magyaros sertésszelet
- DuBarry szelet
- Bükki "borzaska" tejföllel, reszelt füstölt sajttal
- Sörben sült csülökszeletek
----------------------------------------------------------- francia köret (párolt rizs, sült hasábburgonya, párolt zöldség)
- házi vegyes saláta
SZERVÍZDÍJ NINCS.
6. Menyasszonytánc utáni fogások
lehet?séggel

tetszés szerinti választási és változtatási

- Hidegtálak és/vagy
- Hagyományos lakodalmas töltött káposzta tejföllel és puha kenyérrel és/vagy
- Vegyespörkölt házi galuskával, savanyúsággal és/vagy
- Házi disznótoros hagymás törtburgonyával és párolt káposztával
Az éjfél utáni fogások
illetve a teraszon.

melegentartókbankerülnek kiszolgálásra a kertben,

SZERVÍZDÍJ NINCS.
7. Javasolt kiegészít? italcsomag (strigulázás helyett)
Tartalmazza:

a/ az alkoholmentes italokat korlátlan fogyasztással

érkezést?l záróráig

Naturaqua ásványvizek (szénsavas és mentes), Coca Cola, Cola Light,
Fanta narancs, Kinley gyömbér és tonik, Sprite, Cappy Ice Fruit,
kávék, kapucsinó.
b/ a K?bányai és Dreher világos csapolt sört
érkezést?l záróráig.

szintén

korlátlan fogyasztással

A borok (palackos és lédig), a pezsg?k, továbbá minden más alkoholos
és szeszes ital fajta és mennyiségi korlátozás
nélkül behozható.
SZERVÍZDÍJ, DUGÓDÍJ NINCS.
8. Gyerekárak
a/ 2 éves korig nem kell fizetni
b/ 2 - 12 éves korig: fizetend? az összeállítandó csomag 50 %-a
9. Választható dekorációk - lásd: Fotógaléria képei
a/ A Classic-csomag tartalmazza (20 000 Ft): az esküv?i terem és az esket?hely
fehér/ekrü alapszínre díszítését
ünnepélyes terítéssel
b/ A Best of csomag tartalmazza (40 000 Ft): a Classic-csomagot , továbbá
- az esküv?i terem, az esket?hely, a f?- és kerti bejárat színre díszítését
igény szerinti színválasztással

- az anyakönyvvezet?i és a lakodalmas asztalok dekorálását a kiválasztott
színekhez ill? kiegészít?kkel (szalvéták, gyertyatartók, gyertyák, stb.)
c/ Az All inclusive csomag tartalmazza (60 000 Ft): a Best of csomagot , továbbá
- az esküv?i terem hangulatos díszvilágítását (mennyezeti fényfüzérek,
hátsó fali fényháló)
- a bevonuló kordont színre díszítve
- félköríves asztalokat az aláíró-könyvnek és a menyasszonyi csokornak
d/ Székszoknyák (minden csomagnál kiegészít? opció) színre választott masnival,
csokorral, megkötve, felhelyezve
Megemlítjük, hogy sokan - legalábbis az alapdekorációt, s?t esetenként a
székszoknyákat is - ingyenes, vagy csomagárban benne lév? szolgáltatásként
tüntetik fel. Ilyenkor érdemes alaposabban szemügyre venni a dekorációs anyagok
min?ségét, vagy az alapul vett csomagár valós beltartalmát.
Mi úgy gondoljuk, hogy a különleges esemény különleges dekorációt igényel,
amit különösen gondosan kell elkészíteni. Bízunk abban, hogy képeink
magukért beszélnek.

Nem véletlen a magyar bölcsesség: "Olcsó húsnak híg a leve!"
Részletesen megtekinthet?: a honlap "Fotógaléria" ablakjában.
10. Szállás:

megoldható, lásd 14. pont

11. Díjmentes parkolás

Kedves Vendégeink a lagzi teljes id?tartama alatt díjmentesen használhatják a
Fridolin Fogadókamerákkal biztosított magánparkolóját, amelyben egyidej?leg
kb. 25 - 30 személygépkocsi fér el. Autóbusz parkolása is lehetséges.
12. Áraink tartalmazzák az esküv?k/lagzik lebonyolításához szükséges teljes
berendezés, felszerelés, és a szükséges létszámú szakképzett személyzet
biztosítását.
Ez azt jelenti, hogy a Fridolin Fogadó sem terembérelti, sem eszközhasználati,
sem pedig felszolgálási díjat nem számít fel , miként a terem légkondicionálásáért
(h?tés/f?tés) sem kell külön fizetni, még extrém id?járási viszonyok esetén sem.
Ugyanez vonatkozik a kert és az esket?pavilon használatára is.
Áraink szerz?désben garantáltak, az utólagos árváltoztatás jogát

nem tartjuk fenn !

13. Az esküv?n/lagzin felhasználandó és a Megrendel? által behozható italok
számára egy külön - h?t?kkel felszerelt - kerti pavilon áll rendelkezésére.
A Fridolin Fogadó a Megrendel? által behozott italokat tételes jegyzék alapján
(fajta, mennyiség, darabszám) átveszi és azzal másnap elszámol.
14. Egyéb díjmentes, azaz GRÁTISZ szolgáltatásaink:
- 1 db kétágyas szoba az Ifjú Pár részére
- Fa díszítés? aranyozott tükör az ültetési tabló számára
- Virágtartós üdvözl? állvány "Isten hozott!" felirattal
- Projektor nagyméret? kivetít? vászonnal
- Esküv?i/lagzis közrem?köd?k listája elérhet?ségekkel, honlapcímekkel

15. Foglalási díj:

50 f?ig 100.000.-ft , 50 f? felett 200.000.-ft , amely a végszámlába beszámításra kerül.

16. Az Erzsébet utalványt, az

étkezési utalványok

minden fajtáját

és az

17. További

képek, információk:

Lásd még: "Fotógaléria", "Virtuális séta fogadónkban", "Szállás",
"Akciók, friss ajánlatok" valamint a f?menü további ablakai
18. + INFO és id?pont-egyeztetés:
Juhász Judit tulajdonos
+36 30 529-8551 hamor.fridolin@gmail.com
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