
 

 

 

 

Esküvői Ajánlat   

Létszám:   Max. 180 főig! 
 

1. Szállás:  Max. 100 főig – 45 kétágyas, részben pótágyazható szoba. 

Kedvezményes szállásajánlat a rendezvény vendégeinek. Kisgyermekeknek babaágyat 

tudunk biztosítani. 30 szoba foglalása felett egyedi ajánlat! 

2. Esküvői menüválasztási lehetőségek: 

Egy minden igényt kielégítő menüválasztékból, mely tartalmaz hagyományos ételeket és 

modernebb, a mai ízlésvilágnak is megfelelő fogásokat, tájjellegű ételeket is, egyéni 

elképzelés alapján összeállítható az esküvői menüsor. 

A kiválasztott fogások alapján tudunk árat megadni. 

Menüválasztékunkban megtalálhatók: 

- Hideg előételek 

- Levesek 

- Meleg előételek 

- Főételek (húsos tálak) 

- Köretek 

- Savanyúságok, saláták 

- Desszertek 

- Éjfél utáni menük 

- Vendégváró falatok 

Egyedi igények teljesítését is vállaljuk: vegetáriánus menü, gluténmentes ételek, tejmentes 

ételek… 

3. Egyéb szolgáltatások: 

Ital: Konkrét igény alapján tudunk kedvezményes árajánlatot adni vagy italcsomagot 

összeállítani. Ehhez kérnénk, hogy küldjék el nekünk az elképzelésüket.  



Terembérlet: Abban az esetben, ha a lakodalom résztvevői részére a szállást Hotelunkban 

foglalják le (minimum 20 szoba/ 40 fő, függetlenül attól, hogy a vendégek egyénileg fizetik 

e) terembérleti díjat nem számítunk fel. 

Éttermünk teljes kapacitása esküvő esetén 180 fő – teljes terem egybenyitva 

A terem elhúzható fallal két részre osztható: 

Kisterem: max. 80 főig 

Nagyterem: max. 100 főig 

 

Dekoráció: Saját dekoratőrrel nem rendelkezünk.  

Külsős dekoratőrt tudunk ajánlani, vagy saját dekoratőr is hozható. 

 

 

 

 

 

 

 



Polgári szertartás: Lehetőség van az étterem teraszán (nyáron) vagy rossz idő / hideg esetén 

az étterem különtermében, vagy a kialakított tánctéren megtartani, csak az 

anyakönyvvezető felé van költsége. A szertartás megtartható a Szépkilátó Borozó teraszán 

is térítésmentesen (www.szepkilato.hu). 

 

 

Egyházi szertartás: Amennyiben a környéken tervezik, szívesen vállalunk kitelepülést 

pezsgős koccintás vagy állófogadás megtartására. 

Egyéb ajánlatunk: Vállaljuk kitelepülős, sátras lakodalmak lebonyolítását is.  

Egységünkhöz tartozó 60 fős pincénkben (Szépkilátó Borozó) pince-lakodalom szervezését 

is vállaljuk. 

Aki szép kilátásra vágyik, és a badacsonyi hegyen szeretné esküvőjét megtartani a szőlőkkel 

körülölelve, azok számára a hegy oldalában gyönyörű kilátással (egész Balatoni panoráma) 

rendelkezésünkre áll egy nagy tér, melynek használatáért bérleti díjat nem számítunk fel. A 

terület alkalmas sátras lakodalmak tartására is max. 250 főig. 

Elérhetőségeink: 

Hotel és Étterem Halászkert 

8258 Badacsonytomaj / Badacsony, Park utca 5-7. 

halaszkert@t-online.hu 

 

 

Szeretettel Várjuk! 
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