ÉT TEREM

Menüajánlatok esküvőre
A Duna partján található Szent János Hotel különtermei letisztult környezetben, házias ízekkel ideális helyszíne életüket összekötni
kívánó pároknak. Ajánlatunk az ételeken kívül kedvezményes szállásajánlatot és további kondíciókat is tartalmaz.

Menü I.

Menü II.

Menü III.

Leves: Tárkonyos csibe raguleves (szabad merítéssel )
Vegyes tál:
Cigánypecsenye kakastaréjjal
Sajttal - sonkával töltött
pulykamell
Mozarellás csirkemell,
karfiol és gomba rántva
tartármártással
Hasábburgonya, rizi-bizi
Vegyessaláta (uborka, káposzta, paradicsom)

Leves: Újházi tyúkhúsleves
(szabad merítéssel)
Vegyes tál:
Spenótos fetával töltött
pulykamell
Mustáros sertéstarja
Harcsafilé Orly módra
Ropogós kacsacomb
Rántott sajt és gomba
Steak burgonya, párolt rizs,
vajon párolt zöldségek
Görögsaláta, tépkedett saláta
kétféle dresszinggel

Leves: Marhaerőleves gazdagon (szabad merítéssel)
Vegyes tál:
Lilahagymás túróval töltött
sertéskaraj
Roston fogasfilé
Füstölt sajtos csirkemell
steak
Tésztában sült sertésszűz
pecsenye
Rántott sajt, karfiol és cukkini
Hasábburgonya, rizi-bizi,
grillzöldségek

A menüsor ára: 5 900 Ft/fő

A menüsor ára: 6 500 Ft/fő

A menüsor ára: 6 900 Ft/fő

Éjféli vacsora

Italok

Szállás

Esküvők részére az itallap áraiból 10% kedvezményt biztosítunk.
Szállodánkba külsős ital nem hozható be.

A hotel az esküvőre érkező vendégeket kedvezményes ajánlattal várja.

Kolozsvári töltött káposzta (kenyérrel, tejföllel)
Ára: 1 900 Ft/fő
Hideg vegyes ízelítő:
Mozarellás Caprese
Baconos csirkemáj
Mézes-mustáros csirkecomb
Kápiás fasírtgolyók
Francia saláta, friss idénysaláta
Ára: 2 500 Ft/fő

Zenekar
A zenekar részére a helyet és a táncparkettet a Duna terem
biztosítja.
A teraszon 22:00 után zenélésre a jelenlegi mohácsi szabályozás
alapján nincs lehetőség.

Dekoráció
Az esküvő helyszínének dekorációja nyitvatartási időn túl végezhető el. A dekoráció lebontását az esküvőt követő nap 11-ig
kérnénk megtenni, mivel teraszunk másnap a’la carte étteremként funkcionál.

Örömmel várjuk megkeresésüket elérhetőségeinken!
E-mail: rendezveny@mohacshotel.hu
Tel: +36 69 511 010

szoba 1 fő részére 11 000 Ft/éj
szoba 2 fő részére 13 500 Ft/éj

A szobaár tartalmazza a
szállást büféreggelivel és
az ÁFA-t.
Idegenforgalmi adó:
360 Ft/fő/éj
N E P.
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