Jászárokszállási Fogadó MenüAJÁNLATA
– Csoportok részére -

•

Erdélyi menü
Erdélyi tárkonyos csorba
Vargabéles
Ár: 1800 + ÁFA

•

Nép- és honismeret menü
Nyírségi kolbászos burgonyaleves
Bakonyi csirkemell, petrezselymes galuskával
Ár: 1900 Ft + ÁFA

•

Földrajz menü
Vasi pecsenye, burgonyapürével
Zalai túrós béles
Ár: 1900 Ft + ÁFA

•

Nagymama menü
Sült csirkecomb, rizi-bizivel, és házi savanyúsággal
Császármorzsa házi baracklekvárral
Ár: 1900 Ft + ÁFA

•

Alföldi menü
Árokszállási gulyásleves
Túrós csusza házi tésztából, tepertővel
Ár: 2200 Ft + ÁFA

•

Bakony és Balatonfelvidék menü
Balatoni halleves belsőséggel
Bakonyi, kolbászos paprikás burgonya, gombákkal
Ár: 2200 Ft + ÁFA

•

Zalai menü
Kaszás leves
Göcseji pecsenye, sertés tarjából, fehérboros pecsenyelével, tökmagolajos
pirított dödöllével
Ár: 2600 Ft + ÁFA

•

Észak-magyarországi menü
Savanyú tárkonyos zöldbab leves, füstölt csülökkel
Mátrai borzaska, hagymás gancával
Ár: 2600 Ft + ÁFA

•

Vasárnapi menü
Házi húsleves gazdagon marhából, velős csonttal
Főtt hús gyümölcsmártással és burgonypürével
Ár: 2700 Ft + ÁFA

•

Otthon ízei menü
Hideg gyümölcsleves, fahéjas tejszínhabbal
Kakukkfüves csirkecomb, cukkinis lecsóval, friss petrezselymes burgonyával
Lusta asszony pitéje
Ár: 2800 Ft + ÁFA

FONTOS!
Csoportos menu min 15 fő esetén rendelhető.
35 főig egy menü választható.
Csoportos megrendelést a megrendelőlap kitöltésével tudunk elfogadni.
Ebédmegrendelés határideje: ÉRKEZÉS ELŐTT 10 NAPPAL
Létszámmódosítás: érkezés előtt 48 órával lehetséges. Az akkor megadott létszám az
elszámolás alapja.
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Megrendelem a Skanzenért Közhasznú Nonprofit Kft-től az alábbi szolgáltatásokat:
A MEGRENDELT SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

Időpont:

2018

Létszám:
Helyszín:

Jászárokszállási Fogadó –

A rendezvény típusa:

csoportos ebéd

Megrendelt szolgáltatás és ára
A Jászárokszállási Fogadó
részéről a kapcsolattartó neve:

-

Kiválasztott ebéd:

Fodor Zsófia

telefonszám, email cím:

+36 30/ 322-9454

Fizetés

helyszínen, készpénzzel, számla ellenében

A megrendelés az aláírt megrendelő szolgáltatóhoz való visszajuttatása napján lép hatályba.
A megrendelt szolgáltatások a rendezvény napját megelőző három napon belül már nem módosíthatók.
Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a rendezvény időtartama alatt a Szolgáltató területén érvényes
tűzvédelmi, biztonsági és közlekedési szabályokat betartja és betartatja. Dohányozni csak a kijelölt helyeken lehet.
Amennyiben a Megrendelő, vagy valamely rendezvényt látogató személy az előírásokat megsérti köteles az ebből
eredő kárt megtéríteni.
A megrendelés csak írásban, a Szolgáltató kapcsolattartójához megküldve mondható le az alábbi feltételekkel:
amennyiben a lemondás a rendezvény első napját megelőző három napon belül történik, úgy Megrendelő köteles
Szolgáltató részére a rendezvény bruttó költségének 100 %-át megfizetni;
amennyiben a lemondás a rendezvény első napját megelőző három napnál korábban történik, úgy Megrendelő
köteles a Szolgáltató részére kötbért fizetni, melynek mértéke a rendezvény bruttó költségvetésének 25 %-a, illetve
ezen felül köteles azon szolgáltatások bruttó költségének 100 %-át is megfizetni, amelyekre Szolgáltató a
rendezvény előkészítése során kötelezettséget vállalt.

………………………………….
Megrendelő aláírása

Kérjük, az aláírt és beszkennelt megrendelőt küldjék el a skanzenfogado@gmail.com email-címünkre,
továbbá az eredeti példányt szíveskedjék a helyszínre eljuttatni.

