Esküvő

a Katlan Malomban
…a hely, ahol otthont adunk
esküvőtöknek

Van egy régi malomépület Veresegyházon, ha belépsz,
épp, mintha haza érkeztél volna. Romantikus, meghitt környezet izgalmas fűszerezéssel.
Esküvői ételkülönlegességek, stílusos ötletek várnak egy különleges, meghitt helyszínen.

Katlan Tóni

Veresegyház, 2112 Csokonai u. 5/c
Megközelítés: autóval Budapestről kb. 30 percnyire, az M3 autópályán, kihajtás a 23. sz. kijáraton Szada/Gödöllő irányába.
Vonattal: Nyugati – pályaudvar – Vác vonalon. Az étterem Veresegyház központi vasútállomásától max. 5 perc sétányi útra található.

Kedves Ifjú Pár!
Köszönjük, hogy időt szántok esküvői információs füzetünk áttekintésére, melyben igyekeztünk az összes szükséges és hasznos információt
összegyűjteni esküvői szolgáltatásainkról.
Nincs két egyforma esküvő és pont ettől csodálatos. Szeretünk párra, násznépre szabott ajánlattal készülni. Ez érinti a menüsort, a felszolgálás típusát, az események sorrendjét, de a terítést
is. A személyre szabott ajánlat nálunk személyre
szabott jelenlétet is jelent. Azon dolgozunk az
előkészületeknél és a helyszínen is, hogy a vendéglátással az ifjú párnak egyáltalán ne legyen
gondja. Hogy ne kelljen aggódni, szólhasson
a nagy nap tényleg rólatok. Sok-sok gyönyörű
pillanat részesei voltunk már, természetesen a
háttérben.
Mellékelt árajánlatunkban összeállítottunk néhány ételsort, melyet jó szívvel ajánlunk, azonban fontos hangsúlyoznunk, hogy ezeket, az
egyedi igények alapján szívesen módosítjuk.
Örömmel vesszük, ha a helyszín megtekintését
összeköthetjük egy első, ismerkedő beszélgetéssel, ahol megismerhetjük a vendéglátással kapcsolatos igényeiteket, elvárásaitokat, majd ezek
alapján egy személyre szabott ajánlatot állíthatunk össze számotokra.
Reméljük, hogy bemutatkozónk elnyeri tetszéseteket, és esküvőtök lebonyolítását Katlan Tóni
csapatára bízzátok!

barátságos és otthonos
esküvőhelyszín
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Kiss Linda
étterem igazgató
+36 20 9225006
kiss.linda@katlantoni.hu
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A Malom különleges, megjelenését
és adottságait tekintve is egyedi helyszín

Esküvői ételek, amit vendégeitek
még sokáig emlegetni fognak

A Malom egy földszinti étteremből és a hozzá kapcsolódó
részben fedett teraszból; kerti zöldségekkel, fűszernövényekkel és búzával beültetett előkertből; emeleti rendezvényteremből, valamint a felsőbb emeleten lévő, bútorozatlan szállodai
szobákból áll, melyek esküvők alkalmával átöltözésre, babák
altatására alkalmasak.

Az étteremben olyan receptekkel dolgozunk, amiknek története, lelke van, olyan alapanyagokkal, amiket a legnagyobb
szakértelemmel gondoznak. Szeretettel készítünk minden
ételt és italt és szeretettel is kínáljuk azokat. Menüajánlatunk
minden esetben személyre, eseményre szabott, így van ez az
esküvőknél is.

ételeink újragondoltan
hagyományőrzőek
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rusztikus és egyben modern

FÖLDSZINTI ÉTTEREM

Kollégáink vendégszeretete
munkájuk szeretetét tükrözi

Berendezésünk, terítékeink egyediek,
minőségiek, a helyszínhez igazodóak

A Malom dolgozói észrevétlenül próbálnak hozzájárulni az
esküvő sikeréhez gördülékeny felszolgálással, állandó, rugalmas rendelkezésre állással. Minden apró részletre odafigyelünk. Megfelelő számú, figyelmes és kedves személyzet gondoskodik a vendégek maradéktalan kiszolgálásáról, nem várt
probléma esetén segítünk a gyors és hatékony megoldás megtalálásában.

A Malom letisztult, természetes és hangulatos belső teréhez
illeszkedő rusztikus asztalai, fehér fa székei járulnak hozzá
esküvőtök egyedi megjelenéséhez. Rendezvénytermünk változatosan dekorálható, egyedi megjelenésű választható terítékeink sokféle dekorációs stílusba illeszthetőek.
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stílusos és karakteres
berendezés

Kizárólagos esküvőhelyszín
vagy esküvő az emeleti
rendezvényteremben
115 fő feletti vendéglétszám esetén, a két
szinten történő ültetés lehetséges, a földszinti tánctér legfeljebb 140 főre alkalmas.
A ház kizárólagos bérleti díja ilyen létszám esetén 2021-ben 200.000 Ft.
80*-115 fő közötti vendéglétszám esetén
2021-ben 280.000 Ft bérleti díj ellenében a
teljes épület a tiétek. A vacsorához az emeleti rendezvényszinten (boltívvel összekötött nagy és kisteremből áll) terítünk, a
buli, tortavágás, éjféli étkezés pedig a közvetlen terasz összeköttetéssel rendelkező
földszinti, éttermi részen folytatódik.
Teljes ház foglalása esetén szertartás is
szervezhető nálunk (akár egyházi is, mivel
az épület fel van szentelve) ha jó idő van,
tarthatjátok a szertartást az előkertben /
teraszon, rossz idő esetén pedig a földszinti éttermi részen, kötetlenül, a teljes
vendégsereg ültetése nélkül.
90 fő vendéglétszám felett a helyszín már
csak a tálszervizes étkezést engedi, ha
ennél kevesebben lennétek, a büféasztalos
megoldás is választható.
50-80* fő közötti vendéglétszám esetén
lehetőség van csak az emeleti rendezvényszint használatára, elfér ekkor a vacsora

és a tánctér is az emeleten. A teljes ház kizárólagos bérletére
ilyen létszámnál nincs lehetőség. Az emeleti rendezvényszint bérleti díja 2021-ben 170.000 Ft. Ennél a megoldásnál
a földszinti étteremben záróráig (pénteki és szombati napokon 23.00 óra) lehetnek vendégek, így hangos zenélésre
csak 21.00 óra után van mód.
Szertartásra ennél a verziónál csak az emeleti kisteremben van
lehetőség, amennyiben a tánctér és az ültetés elfér a nagyobb
teremben.

Kisebb létszám esetén a büféasztalos vacsorát javasoljuk, de választható tálszerviz is, ha az jobban tetszene nektek.
Vendégérkezésre időkorlát emeleti szint bérlése esetén nincs és
legfeljebb másnap 05:00 óráig tarthat az esküvőtök.
50 fő* alatti létszám esetén május- szeptember időszakban sajnos pénteki és szombati napokon nem tudunk rendezvényt vállalni, hétköznapra kérjétek ajánlatunkat bátran!
*létszámkorlátnál a teljes árat fizető (felnőtt) vendéglétszámot vesszük
fig yelembe

egyedien berendezett jól dekorálható

EMELETI RENDEZVÉNYTEREM
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különleges ajánlatunk!

→
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Szabadtéren szeretnéd esküvői vacsorádat?
Nálunk erre is van lehetőség!

→

esküvői vacsora a részben fedett teraszon, esküvői mulatság az étterem földszinti részén

Esküvői vacsora a Malom különleges, részben fedett
teraszán az alábbi feltételekkel:

→

esetleges rossz idő esetén az esküvői vacsorát az emeleten
terítjük

max 50 fő vendéglétszám (bővíthető plusz max 30 fővel,
akik számára az étteremben terítünk)

→

a teraszos megoldás csak teljes ház foglalása esetén bonyolítható le 280.000 Ft bérleti díj ellenében
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konyhánk izgalmas,
változatos és rendhagyó
Esküvői menü, ételek,
italok, létszám

→ Menü javaslatinkat a mellékelt esküvői

ajánlat tartalmazza, igény szerint az ételsorok alakíthatóak, variálhatóak.

→ Táplálékallergiával élő, vagy vegetáriánus

vendégeitek számára külön ételekkel készülünk, amennyiben az igényt a létszámmal együtt jelzitek felénk.

→ A menü kiválasztása esetén a próbaétkezést 2 fő számára költségmentesen biztosítjuk.

→ Az éjféli étkezést a létszám 70%-ra javasoljuk rendelni.

→ Az ajánlatban szereplő italcsomag vacsora kezdéstől számított 6 óra időtartamra
szól, a hosszabbítás költségét ajánlatunkban feltüntetjük. Vendégváró italcsomag-

jaink árát fél-egy óra időtartamra kalkuláltuk, amennyiben hosszabb vendégváró
időszakra van szükség, kérjétek egyedi ajánlatunkat.

→ Tömény italok igény szerint behozhatóak,

ebben az esetben dugódíjat számítunk fel
az ajánlatban szereplő áron. A behozott
italokat hűtjük, tároljuk, szervírozzuk és
ahhoz minden eszközt biztosítunk. Az alkoholmentes és alkoholos italcsomag (mely
tartalmazza a bor, sör korlátlan fogyasztását) minden esetben az ajánlat részét képezi.

→ Amennyiben nem bajlódnátok tömény ital

behozatallal, úgy szívesen beszerezzük azokat számotokra, majd bontott üvegek alapján számolunk el az esküvőt követően. A
pontos információt lásd az ajánlatban.

→ A végleges létszámot az esküvőt megelőző
7 nappal kérjük megadni.

Házi sütemények, esküvői torta

→ Házi sütemények az esküvőre behozhatóak,
azokat készséggel kitálaljuk, felszolgáljuk.

→ Esküvői
10

torta készítését az étteremben
nem vállaljuk, de nagyon szívesen ajánlunk
igény szerint tortacsodákat készítő szakembereket.
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Berendezés, teríték, dekoráció

→

Az esküvői vacsora csomag ára tartalmazza az ültetéshez
szükséges bútorok; 6 fő ültetésére alkalmas rusztikus tábla
asztalok, és fehér fa székek (80 db) valamint szükség szerint fém székek (további 80 db) használatát.

→

Igény esetén felár ellenében, egyéb, a dekorációhoz illeszkedő széktípus, vagy székszoknya bérlésére van lehetőség.

→

A terítékhez kézzel festett, Barakonyi (krém- kék színű)
vagy elegáns, fehér étkészletet használunk, amelyet a dekoráció színvilágához illeszkedő damaszt hatású szalvétával
egészítünk ki. A teríték és a választott színű szalvéta árát a
menüárak tartalmazzák.
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→ Amennyiben az ültetés engedi, úgy az emeleti szinten italpultot alakítunk ki vendégeik kényelme éredekében.

→ A főasztal és a szükséges büféasztalok kasírozásához igény
szerint elegáns kasírt és fehér abroszt biztosítunk.

→ Igény szerint menükártyát / büféasztal feliratot készítünk.
→ Dekorálásra foglaltság függvényében az esküvőt megelőző

nap, egyéb esetben az esküvő napján 11.00 órától van lehetőség. A dekoráció bontását az esküvőt követő nap 11:00
– 12:00 között kérjük.

→ Egyedi dekorációra szívesen adunk javaslatokat és árajánlatot.
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kiszolgálásunk figyelmes

Gyerekek az esküvőn

→ Gyerekkedvezmények: 0-3 éves korig az esküvői étkezés

és italfogyasztás ára ingyenes, 3-14 éves gyerekek részvétele esetén az esküvői menü és italcsomag árának 50%-a
fizetendő.

→ Szükség esetén óvónőt biztosítunk, hogy az esküvőre érke-

→ Igény szerint etetőszéket biztosítunk.
→ Pelenkázási lehetőség a földszinti mosdóban, a babák ellátásához, altatásához szükséges szoba (berendezés nélkül) pedig a 2. emeleten áll vendégeink rendelkezésére.

ző gyerekekről szükség esetén gondoskodhasson. Kérjétek
ajánlatunkat!
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Fizetési feltételek

→

Az időpont foglalásakor az akkor rendelkezésre álló
létszámra kalkulált végösszeg 50%-t kérjük megfizetni, majd a végleges létszámra számított maradványös�szeg az esküvőt követő max 3 munkanappal fizetendő.

Egyéb hasznos információk

→ Ételeink élelmiszerbiztonsági okokból 3 órán át maradhatnak a vendégek előtt.

→ A maradék ételeket igény szerint elcsomagoljuk, csomagoló dobozt biztosítunk, melynek költsége 10.000 Ft.

→ A Malomban hang- és fénytechnika nincs, hangtechnikai berendezés telepítése esetén az áramigényt kérjük
egyeztetni.

→ A Malom légkondicionált.
→ Esküvői szolgáltatók számára a vacsora 50% árkedvez-

→ Az étteremben sötétedést követően a környék lakóinak

→ Csak emeleti esküvő esetén a földszinti étterem keddtől

→ Szálláslehetőség a közelben bőven akad, kérjétek szállás

ménnyel vehető igénybe.

péntekig 12.00-22.00 között, hétvégenként pedig 11.0022.00 óráig fogad vendégeket.

→ Emeleti rendezvényterem bérlete esetén az esküvő vendégei számára a terasz használatára van lehetőség.
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védelme érdekében, hangos zenére csak a rendezvényterem zárt ablakai mellett van lehetőség.
listánkat.

→ A 2. emeleten mosdóval, zuhannyal ellátott bútorozatlan
szobák állnak rendelkezésre készülődésre, átöltözésre,
költségük 10 000 Ft / szoba.
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www.katlanmalom.hu

