
ESKÜVŐI BEMUTATKOZÓ



Kedves Jegyespár!
Köszönjük, hogy esküvőtök helyszínéül a Dudok Rendezvényházra
gondoltatok! Gyertek el és tekintsétek meg káprázatos helyszínünket a
természet ölelésében, ahol személyre szabott esküvői ajánlattal várunk.
Szívesen körbevezetlek Titeket a szertartás helyszínétől a
táncparkettig, ahol megmutatom mennyi izgalmas és romantikus
lehetőséget rejt a Dudok Rendezvényház. Célunk, hogy Nektek és
Vendégeiteknek egy életre szóló különleges élményt nyújthassunk.

Rendezvényházunkban a helyszín, a mennyei menü és széles, korlátlan
italkínálat mellett megannyi szolgáltatással tudunk segíteni abban,
hogy minden az álmaitok szerint valósuljon meg. Nálunk minden
esküvő egyedi, hiszen mindig azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy a
Pároknak ne kelljen kompromisszumot kötniük.

Rendezvényházunk zártkörű esküvőket rendez, a helyszín az esküvő
teljes időtartama alatt kizárólag a Ti rendelkezésetekre áll, így
zavartalanul ünnepelhettek hajnalig. Az éjszakai fuvarban is szívesen
segítünk. Gyertek el mielőbb, várunk Titeket.

Móczár Balázs



Helyszín
Varázslatos hangulatot és romantikus környezetet
biztosít az erdő közepén elhelyezkedő épület. 
Távol a város zajától, a Pilisi Parkerdőgazdaság
ölelésében, mégis közel Budapesthez várunk szeretettel. 

Férőhely
Fedett férőhely a tánctérrel: 140 fő
Állófogadás esetén a férőhely: 100 fő
Parkolóhely: kb 40 autó számára

Távolság
Távolság a házasságkötő teremtől: 4500 méter / 8 perc,
viszont a szertartás helyben is megoldható!
Távolság a templomtól: 4500 méter / 8 perc.



Esküvő a szabadban



Esküvő beltéren



Kreatív fotózás romantikus és elegáns környezetünkben



A terasz bűvöletében



Esküvői ihlet - Term
észet varázslata



Esküvői ihlet - Vintage hangulat



Esküvői ihlet - Lila álom
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Esküvői ihlet - Letisztult term
észet



Próbavacsora
Fontosnak tartjuk, hogy a menüt saját magatok állítsátok össze, ezért lehetőségetek van bármelyik
vasárnap 12-15 óra között eljönni a korlátlan ebédünkre, ahol 2 féle levest, 8 féle főételt és 2 féle
desszertet kóstolhattok meg.

Ára:
A próbaétkezés 2 fő részére díjmentes - amennyiben szerződést kötünk. 
Minden további személy részvételi díja: 6.290 Ft.



Minta menüsorok - Tálas menük

A menüsor minden esetben a Párral együtt kerül kiválasztásra, további ihletet a választható ételekről innen meríthettek:
https://dudok.hu/vasarnapi-ebed/. Az ételsor tartalma minden esetben: 1 leves, 5 főétel (4 húsos és 1 vegetáriánus), 4 féle köret, 2 féle saláta és
az éjféli menü.
Sütemény, menyasszonyi torta behozható, melyeket extra szervizköltség nélkül szolgálunk fel.

Tejszínes tárkonyos vadraguleves

Vadsült barnamártással
Grillezett lazacfilé citromos majonézzel
Pácolt csirkemell steak márványsajt
szósszal
Fűszeres mangalica tarja rántva, pikáns
tejföllel
Wellington cékla (vegetáriánus /vegán)

Grillezett zöldségek
Ceruzabab bacon gyűrűben
Parázsburgonya 
Jázmin rizs 
2 féle választható saláta

Töltött káposzta
Hidegtálak, sajttálak, saláták

1. MENÜ
Leves:

Főétel:

Köret:

Éjféli menü (választható):

Marhahúsleves, a benne főtt hús külön
tálalva, főtt zöldségek

Kemencében sült kacsamell citrusos
erdeigyümölcs raguval
Édes-chilis bundában sült csirkemell
avokádó szósszal
Tarja steak salsa raguval
Bőrös fogasfilé thai garnélás curryvel
Vajas tésztakosárban tofus, zöldséges faitas

Burgonyafánk 
Grillezett polenta 
Kesudiós rizs
Grillezett zöldségek
2 féle választható saláta

Töltött káposzta
Hidegtálak, sajttálak, saláták

2. MENÜ
Leves:

Főétel:

Köret:

Éjféli menü (választható):



Minta menüsorok - Büféasztalos menü 

A menüsor minden esetben a Párral együtt kerül kiválasztásra, további ihletet a választható ételekről innen meríthettek:
https://dudok.hu/vasarnapi-ebed/. Az ételsor tartalma minden esetben: 1 leves, 5 főétel (4 húsos és 1 vegetáriánus), 4 féle köret, 2 féle saláta és
éjféli menü.
Sütemény, menyasszonyi torta behozható, melyeket extra szervizköltség nélkül szolgálunk fel.

Tejszínes tárkonyos vadraguleves

Szarvassült vörösboros barnamártás,
tócsni
Konfitált sertéspofa gyöngyhagymás,
füstölt tarjás ragu, steak burgonya 
Csirkemell steak pirított bacon-ös,
koktél paradicsomos, petrezselymes
ragu, jázmin rizs
Kemencében sült kacsamell
bazsalikomos őszibarack szósszal,
burgonyafánk
Marokkói csicseriborsó ragu, bulgur 

2 darab választható saláta

Töltött káposzta
Hidegtálak, sajttálak, saláták

1. MENÜ
Leves:

Főétel:

Saláta

Éjféli menü (választható):

Tyúkhúsleves gazdagon (hús, zöldségek a
levesben), házi erős

Vadpörkölt, juhtúrós sztrapacska
Szürke harcsafilé füstölt paprikaszósz,
túrós csusza 
Sült kacsacombok párolt káposzta, tepsis
burgonya
Csirkemell steak cheddarsajt szósszal,
grillezett zöldségek
Kókusztejes, kurkumás gnocchi,
zöldségraguval, halmozott cukkini 

2 darab választható saláta

Töltött káposzta
Hidegtálak, sajttálak, saláták

2. MENÜ
Leves:

Főétel:

Saláta:

Éjféli menü (választható):



Korlátlan italcsomag tartalma

Tea
Kávé

Rostos levek Happy Day (narancslé
100%, baracklé, almalé, Ice tea stb.)
Szénsavas üveges üdítők (Coca-cola,
Fanta, Sprite, tonik, stb.)
Szentkirályi ásványvíz (szénsavas és
szénsavmentes)
Limonádé
Szóda
Bomba energiaital
Alkoholmentes sör (Heineken 0,0%)

Gösser

Edelweiss búza
Krusovice
Krusovice barna

Somersby cider

Törley

Forró italok: 

Üdítők, alkoholmentes italok:

Csapolt sör:

Üveges sörök:

Cider:

Pezsgő:

Vodka (Russian Standard)
Gin (Beefeater)
Baileys
Johnie Walker
Jim Beam
Ballantines
Tequila
Bacardi
Captain Morgan Spiced Gold
Pálinkák  
Jagermeister
Unicum
Martini
Becherovka
Metaxa *****

Rövid italok: Lehetőség van palackozott borok, valamint a
Etyeki Haraszthy pince folyóborainak
felszolgálására is.

Pontos és végső árajánlatért kérjük, hogy
vegyétek fel velünk a kapcsolatot, készséggel
válaszolunk minden kérdésetekre.



Teremelrendezési ötletek



Szolgáltatásaink

Varázslatos környezet
Polgári szertartás beltéren vagy az erdő ölelésében
Fénytechnika a teraszon
Központi hangosítási rendszer, ami háttérzene
szolgáltatására alkalmas
Poharak és evőeszközök (alapteríték)
Rombusz alakú asztalok
Székek vacsorához és esketésekhez
140 fős rendezényhelyszín
Külön szoba a menyasszonyak a készülődéshez,
átöltözéshez
Vetítővászon és projektor hangosítással együtt
Légkondicionálás



Öltöző szoba
Külön szobát biztosítunk a menyasszonyak a készülődéshez, átöltözéshez.



Minden egy helyen
MÓCZÁR BALÁZS -
CEREMÓNIAMESTER

Ha mai köntösbe bújt
ceremóniamestert keresel, aki segít a
esküvői programpontok gördülékeny
megvalósulásában, aki vezeti a
vendégsereget, aki felkonferálja az
eseményeket, akkor jó szívvel ajánljuk
Móczár Balázst.

ÉJSZAKAI FUVAR

Az esküvők végén mindig nagy kérdés,
hogy hogyan jut haza a násznép. Ebben a
kérdésben is segítünk! Budakeszire
ingyenesen szállítjuk vendégeinket
bármikor az éjszaka folyamán saját
kisbuszunkkal. Részletes tájékoztatást
kérjetek telefonon vagy személyesen!

NÉMETH KRISZTA - DEKORÁCIÓ

A dekoráció nagyon nagy részben
befolyásolja az esküvő stílusát, így
hangulatát is. Gyönyörű asztaldíszek,
csokrok, autódíszek és sziromkosarak
kerülnek ki Németh Kriszta kezéből.
Örömmel ajánljuk Nektek is. 

SZABÓ EMIL - DJ, HANGTECHNIKA

Fogadj profi esküvői dj-t és alapozzátok
meg a fergeteges bulit egészen hajnalig!
Már számos esküvőn bizonyított
partnerünk, aki mindig tudja, milyen
dalokkal lehet party hangulatot
varázsolni a táncparkettre.

A fentiek csak ajánlások, más szolgáltatokkal történő megegyezés
esetén semmilyen díjat nem számolunk fel.

THROUGH OUR LENS PHOTOGRAPHY

A Dudok Rendezványház ajánlott fotósa a
TOL Photography, egy fiatalos fotográfus
csapat, akik lencséjükön keresztül örökítik
meg az élet legfontosabb pillanatait!
Munkájukat a sokoldalúság, a precizitás, a
kreativitás és a garantált jó hangulat
jellemzi. Telefon: 06 30 933 7705



Móczár Balázs

06 30 962 5652

További kérdéseitekkel várlak
Titeket a Dudok

Rendezvényházban, ahol egy
csésze kávé mellett mindent

megbeszélünk. 
 

Időpont egyeztetés:


