
 
 

 
 

GYSEV Zrt. Hotel Sopron**** 
cím:  9400 Sopron, Fövényverem u. 7. 
tel: +36 99 512 261 
fax:  +36 99 311 090 
email: info@hotelsopron.hu 
www.hotelsopron.hu 
www.facebook.com/hotelsopron 

 

HOTEL SOPRON**** 
 

     
Kedves Ifjú Pár!       

  

 

Szállodánk zöld környezetben, rövid sétára Sopron várkerületéhez, de távol a város zajától 

esküvőjük ideális helyszíne, hiszen minden adott, ami egy romantikus naphoz szükséges. 

 
Hotel Sopron - egy felejthetetlen pillanat méltó folytatása… 

• Légkondicionált, tagolható étterem, terasz, páratlan kilátás a történelmi belvárosra a 
medence partjáról, térítésmentes parkolási lehetőség, kiváló ételek, kedves 
személyzet, egyedi ajánlatok, ötletes megoldások... 

• Szállodánk méltán elismert, első osztályú étterme kiváló ízeket és kellemes, 
hangulatos környezetet biztosít. Nemzetközi étlapunkat helyi ízekkel gazdagítjuk.  

• Protokoll- és kötetlen rendezvények, esküvő, ballagás, családi ünnepek szervezése, 
lebonyolítása 10–350 főig  

 

Reméljük, hogy ajánlatunk elnyeri tetszésüket, és mi is hozzájárulhatunk e különleges 

alkalom szép és örök emlékéhez. 

Esküvő a’la Hotel Sopron 

Ha világra szóló lagzit terveznek, magunkat ajánljuk, a szervezés „gondjait” örömmel vállaljuk! 

 

Termeink: E-alak Fésű-alak 4-6 fős asztalok Tábla asztal T-alak 

Étterem 100 fő 150 fő 170 fő   

Kékfrankos Különterem 60 fő 80 fő 80 fő   

Üvegterem   50 fő 30 fő 30 fő 

Terasz, kerthelyiség      

 

80 fő feletti esküvők részére éttermünket ajánljuk, 80 fő alattiak számára Kékfrankos 

különtermünket. Kis létszámú (80 fő alatti) esküvők esetén Kékfrankos különtermünket 

18:00 és hajnali 02:00 óra között díjmentesen, éttermünket kizárólag felár ellenében 

biztosítjuk. 
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Kedvezmények, fontos információk: 

 A szállodához tartozó parkosított kert és a medencére néző terasz a polgári  
vagy egyházi szertartás ideális helyszínéül szolgálhat.  

 Az égetett szeszesital, kizárólag előírásnak megfelelően -  behozható,  
előzetes egyeztetés alapján. 

 Igény szerint a gyümölcsöt behozhatják, (előírásoknak megfelelően, eredetigazolással). 

 Süteményt és tortát is hozhatnak a kedves vendégek (előírásoknak megfelelően, 
eredetigazolással). 

 A menyasszonyi tortát szakszerűen tároljuk, és kérésüknek megfelelően szervírozzuk. 

 Az ünnepség végén megmaradt sültek és sütemények, előírásoknak megfelelően, 
elvihetők. 

 12 éves kor alatti gyermekek részére a vacsorát 50% kedvezménnyel kínáljuk. 

 Elő-, és utószezonban (01.01–04.30. és 10.01–12.27.) megrendezésre kerülő  
esküvők esetén, továbbá, a pénteken megrendezésre kerülő esküvők áraiból 10% 
kedvezményt biztosítunk. (Kedvezmények NEM összevonhatók) 

 Az esküvő ideje alatt a terem hajnali 4 óráig áll rendelkezésre. 

 A rendezvény alkalmával hajnali 2 és 4 óra között minden megkezdett óra után  
22.000 Ft terembérleti díjat számolunk fel. 

 Bármely kiválasztott zenekarral szívesen dolgozunk együtt, és szükség esetén 
ajánlatot teszünk kipróbált zenekarokra. 

 A menükártyát díjmentesen elkészítjük, az asztalokra mécsest vagy gyertyát felár nélkül 
biztosítunk 

 Textil szalvéta bérleti díja 125 Ft / db  

 Csak tőlünk bérelhető a székselyem (fehér), ára masni nélkül 650Ft/db. 

 Nem a szálloda által biztosított dekorációk felrakásáért felárat számolunk fel. 

 A parkolás ingyenes. 

 Szállásfoglalás esetén szobaárkedvezményt nyújtunk. 
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 Az ár nem tartalmazza a kültéri medence használatát. 

 A közös helyiségekben (hall, kávézó, étterem, külön termek, folyosók) tilos a dohányzás.  
Dohányzásra kijelölt hely a szálloda első és oldalsó terasza. 

 

 

 

 

KEDVEZMÉNYES ESKÜVŐI  

MENÜAJÁNLATUNK: 

MENÜSOR: 

▪  Falusi tyúkleves csigatésztával és benn főtt zöldségekkel  
 

▪ Fűszeres füstös töltött csirkecomb 
▪ Rántott sertésborda remulád mártással 
▪ Baconban sült csirkemell filé 
▪ Kerti zöldségek pankó morzsában 

 

▪ Gőzölt jázmin rizs 
▪ Klasszikus sült burgonya 

 

▪ Házi savanyúság 
 

Árajánlat:  5.500 Ft / fő, mely nem tartalmazza az éjféli büfévacsorát 

Az étel-, ill. italárainkra +10% szervizdíjat számolunk fel. Az árak visszavonásig 

érvényesek. 

Az ételsorunkat felszolgált és büfé rendszerben is ajánljuk! 

Ha kínáltunkban nem találna megfelelőt, egyedi, személyre szabott ajánlatot és árkalkulációt készítünk 

Önnek. 

ÉJFÉL UTÁNI VACSORA -  büféasztalról szervírozva 

▪ Magyaros gulyásleves 
▪ Sajtos-tepertős pogácsa 

Árajánlat:  1.650 Ft / fő 
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Az étel-, ill. italárainkra +10% szervizdíjat számolunk fel. Az árak visszavonásig 

érvényesek. 

KIEMELT ESKÜVŐI AJÁNLATUNK: 

SZŰKÍTETT ÉTLAP 

Az étkezések menüjét kínálatunkból Ön ízlésének megfelelően állíthatja össze. 

LEVESEK - Leveses tálakban - Csak egy fajta leves választható! 

▪ Falusi tyúkleves csigatésztával és benn főtt zöldségekkel  
▪ Marhahúsleves vele főtt hússal és tormával 
▪ Tárkonyos borjúragu leves 

 

FŐÉTELEK  - Maximum négyféle étel választható! 

▪ Burgonya hajó, brokkolival töltve, ementali sajttal sütve 
▪ Kapros juhtúróval töltött csiperke 
▪ Alaszkai tőkehal szezám bundában 
▪ Újzélandi gránátos hal citromos vajban párolva 
▪ Roston sütött jércemellek őszibarackkal és sajttal grillezve 
▪ Aszalt paradicsommal és fetával töltött csirkemell pankó morzsában 
▪ Fűszeres füstös töltött csirkecomb 
▪ Cordon bleu pulyka mell filéből 
▪ Falusi csirkemell mézzel és mustárral grillezve 
▪ Konfitált kacsa combbal töltött rétes 
▪ Klasszikus bécsi szelet vajban sütve (sertés) 
▪ Sörben pácolt ropogós csülök 
▪ Lacipecsenye sült hagymával 
▪ Grillezett tarjalángos „Jó asszony” módra 
▪ Lassan sütött pecsenye hús ecetes almás tormával 
▪ Szarvas ragu stroganoff módra 

 

KÖRETEK - Maximum négyféle köret választható.  

▪ Gőzölt jázmin rizs 
▪ Fűszeres héjas burgonya 
▪ Sült zöldségek 
▪ Vajas zöldségköret párolva 
▪ Fóliás burgonya fokhagymás öntettel 
▪ Pezsgős almás vöröskáposzta 
▪ Zöldséges rizs 
▪ Hagymás törtburgonya 
▪ Házi galuska 

SALÁTÁK  
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▪  Házi Savanyúság  

Árajánlat:  6.300 Ft / fő, mely nem tartalmazza az éjféli büfévacsorát 

 

 

 

Az étel-, ill. italárainkra +10% szervizdíjat számolunk fel. Az árak visszavonásig 

érvényesek. 

Az ételsorunkat felszolgált és büfé rendszerben is ajánljuk! 

Ha kínáltunkban nem találna megfelelőt, egyedi, személyre szabott ajánlatot és árkalkulációt 

készítünk Önnek. 

ÉJFÉL UTÁNI VACSORA -  büféasztalról szervírozva 

Maximum egyféle meleg és háromféle hideg étel választható! 

▪ Marhapörkölt soproni kékfrankossal, és pásztor tarhonyával 
▪ Debreceni töltött káposzta 
▪ Gulyásleves 
▪ Hortobágyi húsos rétes kapros öntettel 
▪ Tormakrémes sonkatekercs francia salátával 
▪ Göngyölt pulykamell fitness salátával 
▪ Főtt - füstölt marhanyelv majonézes burgonyasalátával 
▪ Csabai kolbásszal töltött sertéskaraj orosz hússalátával 
▪ Sajttál gazdagon 

  

Árajánlat:  2.750 Ft /fő  

Az étel-, ill. italárainkra +10% szervizdíjat számolunk fel. Az árak visszavonásig 

érvényesek. 

Az ételsorunkat büfé rendszerben ajánljuk! 

Ha kínáltunkban nem találna megfelelőt, egyedi, személyre szabott ajánlatot és árkalkulációt 

készítünk Önnek. 
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EXKLUZÍV ESKÜVŐI AJÁNLATUNK: 

Fogadó falatkák 

 

Hideg vegyes ízelítő (3 választható) Az exkluzív menü ára tartalmazza, egyéb menüknél 

választható 1990ft/fő 

• Érlelt sonka dinnyével 

• Füstölt lazackrém 

• Körözöttel töltött paradicsom 

• Házi sajt tekercs, 

• Tormával töltött füstölt marhanyelv 

• Fasírt golyócskák 

 

Levesek (1 választható)  

• Falusi tyúkleves csigatésztával és benn főtt zöldségekkel  

• Zöldborsó krémleves csirkemell galuskával 

• Tárkonyos borjú raguleves  

Főételek (4 választható)  

• Falusi csirkemell mézzel és mustárral grillezve 

• Klasszikus bécsi szelet vajban sütve (borjú) 

• Wellington szűz 

• Zöldséges rétes 

• Ementálival és fekete erdő sonkával töltött pulykamell pankó morzsában 

• Angolos marha sült vörösbormártással 

• Falusi csirke java zöldfűszerekkel  

• Malac csülök sült hagymával 

• Kolbásszal töltött szűzpecsenye 

• Vad lazac bőrén sütve 

• Hekkfilé rántva remuláddal 

Köretek (3 választható)  
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• Sült zöldségek 

• Gőzölt jázmin rizs 

• Hagymás tört burgonya 

• Hercegnő burgonya 

• Vajas kerti zöldségek 

• Zöldséges kusz-kusz 

• Aszalt paradicsomos bulgur 

• Parmezános burgonyapüré 

• Kukoricás Jázmin rizs 

 

 

 

Árajánlat:  8.550 Ft /fő  

• Az étel-, ill. italárainkra +10% szervizdíjat számolunk fel. Az árak visszavonásig 

érvényesek. 

• Az ételsorunkat büfé rendszerben ajánljuk! 

 

Ragu/pörkölt (2főétel és 2köret választható) 

• Szarvas ragu stroganoff módra 

• Vörös boros marha pörkölt 

• Erdei gombás vaddisznó pörkölt 

• Paprikás csirke  

Köretek 

• Galuska 

• Pásztor tarhonya 

• Sült főtt tészta 

• Petrezselymes burgonya 

 

• Sajtos-tepertős pogácsa ( a 2 főétel és 2 köret választása esetén a ház ajándéka)  

 

 

Árajánlat:  3.750 Ft /fő  
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Az étel-, ill. italárainkra +10% szervizdíjat számolunk fel. Az árak visszavonásig 

érvényesek. 

Az ételsorunkat büfé rendszerben ajánljuk! 

Ha kínáltunkban nem találna megfelelőt, egyedi, személyre szabott ajánlatot és árkalkulációt 

készítünk Önnek. 

 

 

 

ESKÜVŐI ITAL AJÁNLATUNK: 

 

ITALCSOMAG 

Korlátlan italfogyasztás kínálatunkból: csapolt Soproni sör, szénsavas / szénsavmentes 

ásványvíz, szénsavas / szénsavmentes üdítő, kávé. Ház borai  (vörös, fehér, rosé) 

Árajánlat:  5.400 Ft /fő  

Pálinka kérhető extra 6főre/1db 0,35l/üveg 6500ft 

Az étel-, ill. italárainkra +10% szervizdíjat számolunk fel. Az árak visszavonásig 

érvényesek. 

BÁRPULT 

Szállodánk kollégái örömmel vállalják alkalmi koktélbár üzemeltetését a lakodalom teljes 

ideje alatt. 

100 adag Koktél 120.000,- FT + 10% szervízdíj 

150 adag Koktél 160.000,- FT + 10% szervízdíj 

200 adag Koktél 200.000,- FT + 10% szervízdíj 

 

KOKTÉLKÍNÁLATUNK: 
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• MOJITO 

(Fehér rum, cukorszirup, menta, lime, 

szóda) 

• MARGARITA 
(Tequila blanco, Cointreau, limelé) 

• PINA COLADA 
(Fehér rum, kókusz szirup, ananászlé, 

tejszín) 

• DRY MARTINI 
(gin,száraz vermuth, citromlé) 

• BLOODY MARY 
(paradicsomlé,vodka,worcester,citroml

é,só,tabasco,bors) 

• COSMOPOLITAN(citrus 
vodka,cointreau,limelé,vörösáfonya) 

 

• KIR ROYAL 
(pezsgő,fekete ribizli likőr ) 

• LONG ISLAND ICE TEA 
(gin,fehér rum, tequila,vodka,triple 

sec) 

• MANHATTAN 
(Olasz vermut,kanadai 

whisky,angustura) 

• APEROL SPRITZ 
(Aperol, prosecco, szódavíz) 

• VIRGIN KOKTÉLOK (MOJITO, 
PINA COLADA, MARY) 

A fenti koktélokból tetszés szerint összeválogatható a kínálat, és mi elkészítjük a koktéllapot. 

Az ajánlat elfogadásakor 20%, de min. 100.000 Ft foglalót kérünk, amit természetesen írásba foglalunk. 

Az utolsó egyeztetés a vacsora előtt két nappal történik. 

A fenti esküvői étel és ital ajánlatunkra +10% felszolgálási díjat számolunk fel. 

Szoba árak: (csak a szállodában rendezett esküvőkre vonatkozik) 

Elő-, és utószezonban (01.02–04.30. és 10.01–12.27.): 

Premium egyágyas szoba büféreggelivel: 21.950 Ft / szoba / éjszaka 

Premium kétágyas szoba büféreggelivel: 28.900 Ft / szoba / éjszaka 

Főszezonban (05.01-09.30.): 

Premium egyágyas szoba büféreggelivel: 24.700 Ft / szoba / éjszaka 

Premium kétágyas szoba büféreggelivel: 34.400 Ft / szoba / éjszaka 

Premium kétágyas szoba  

Modern, felújított, légkondicionált szoba zuhanyzóval. 

Premium View kétágyas szoba felára:  3.000 Ft / éj 

Modern, felújított, légkondicionált szoba balkonnal, csodálatos kilátással a történelmi belvárosra. 
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Modern, felújított, légkondicionált szoba balkonnal, csodálatos kilátással a történelmi belvárosra.  

Áraink nem érvényesek kiemelt időszakokban és többnapos állami ünnepeken!!! 

Az árak a következő szolgáltatásokat tartalmazzák: az általános forgalmi adó, svédasztalos reggeli, finn szauna, 

kondicionáló terem, kerti úszómedence (júniustól szeptemberig nyitvatartási időben) használata csak 

szállóvendégek részére, vezetékes és vezeték nélküli internet elérési lehetőség, kamerákkal és sorompókkal 

megfigyelt parkoló használta 

Áraink nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót (18 év felett), melynek mértéke 2019ben 530 Ft / fő / éjszaka, a 

2020-as évi adó mértéke jelenleg még nem ismert. 

Bővebb információért kérem, forduljon hozzánk bizalommal. 

Reméljük, sikerült meggyőzni Önöket, hogy a Hotel Sopron éttermében szakképzett csapatunk magas 

színvonalú kiszolgálással teszi felejthetetlenné életük egyik legszebb napját, és hamarosan vendégeink 

körében üdvözölhetjük Önöket! 

Éttermünkben beváltható, érvényes:     

Asztalfoglalás, információ:  

F&B Manager: Soltész István  Magyar Gasztronómiai Szövetség védnöki táblás étterme 

Nyitva tartás: hétfőtől vasárnapig 7.00 – 22.00, egész évben 


