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Életünk egyik legszebb pillanata, amikor egy őszinte 
és odaadó szerelmi kapcsolat házassági fogadalommal 
pecsételődik meg. Az esküvő felejthetetlen és csodás 
élmény, melynek első és legfontosabb lépése a tökéletes 
helyszín megtalálása. 
Nálunk, a Balaton felvidék e különleges mikroklímájú 
szegletében, csodás táji környezet, százéves ciprusok és 
cédrusok nyugalma és varázslatos balatoni panoráma 
várja Önöket. E különleges környezet egyedülálló 
helyszíne lehet e jeles napnak.

ESKÜVŐI AJÁNLAT 2023

1.



*Kiemelt időszak: 06.15-08.31. bármely napokon, 05.01-06.14 és 09.01-10.31. között szombat, vasárnap és ünnepnapokon. Illetve a kiemelt időszakon kívül ünnepnapokon.

3 éves kor alatt egyáltalán nem, 3-12 éves korig féláron számítunk fel díjat. Létszám pontosításának utolsó határideje az esküvő előtt 5nappal történik, 
az elszámolásban utólagos létszámmódosításra nincs lehetőség. A Csüngő cédrus pergola alatt helyszínen kb. 58fő ülőhelyet tudunk biztosítani.
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SZERTARTÁS CSOMAGOK DÍJAI
2.

61- ~100 fő31 - 60 fő4 - 30 fő

Csüngő cédrus pergola alatt

Ilona-pihenő

100.000 Ft    +4.000 Ft/fő

160.000 Ft

200.000 Ft

120.000 Ft

150.000 Ft

*Kiemelt időszakban

*Kiemelt
időszakban

Központi tér

LÉTSZÁM

BÉRLETI DÍJ

75.000 Ft    +3.000 Ft/főNem kiemelt időszakban

étterem Nyugati teraszra
40 fő ülőhelyig

BELTÉRI FELÁR

étterem beltérbe
57 fő ülőhelyig

Nem kiemelt
időszakban

étterem Nyugati teraszra
40 fő ülőhelyig

étterem beltérbe
57 fő ülőhelyig

HELYSZÍN



helyszín biztosítása és berendezése 
(székek/padok, szertartáshoz szükséges egyéb kellékek egyeztetés szerint)

belépő az arborétum területére

vendégek fogadása, esküvős karszalagok felhelyezése 

fotózás tetszőleges helyszínen, időtartamban

 
csomag esetén

TARTALOM

technikai személyzet 
díszítéshez és a szertartás után max. 1 órával a díszítés leszedéséhez, elrendezéséhez technikai segítséget 
nyújtó asszisztencia

hangosítás/zene lejátszás technikai háttér biztosítása professzionális hangfalakkal, erősítővel és 
mikrofonnal + állvánnyal (a zene kezelése telefonról bluetoothosan násznépből kijelölt személy által)

külön terem bérlése (öltözéshez, díszítés/ behozott ételek/italok/torta tárolására)
egész napra, zárásig vagy legkésőbb másnap nyitásig

szertartást megelőzően vendégváró falatok: pogácsa 

szertartást megelőzően vendégváró ital a ház boraiból, szörpjeiből*

szertartás utáni egy pohár koccintó ital (1 dl Folly - Buboréka gyöngyöző bor  
vagy 3dl Folly szörp választott ízekben)

behozott aprósütemény szervizdíja

behozott koccintó ital (pezsgő) szervizdíja

*Ezeknél a tételeknél 3 éves kor alatt egyáltalán nem, 3-12 éves korig féláron számítunk fel díjat.

3.ALAP

EXTRA BÁRMELY

30.000 Ft

30.000 Ft

25.000 Ft

5.500 Ft/kg

1.500 Ft/fő

1.000 Ft/fő

2.500 Ft/kg

4.000 Ft/palack (0,75 l)



Az esküvői rendezvényeken túl eljegyzési ebédek/vacsorák, lány-, illetve legénybúcsúk megszervezésére is van lehetőség. Fogadó épületünk együttes 
kapacitása (beltéren és a hozzá csatlakozó fedett teraszokon) asztalelrendezés függvényében közel 80 fő. Rendezvénysátor használata nem megengedett. 
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FOGADÓ ÉPÜLET 

 

HOSSZANTI ASZTALOS ELRENDEZÉS
FOGADÓ ÉPÜLET

 

KÖRASZTALOS ELRENDEZÉS

4.

Tálszervizes felszolgálás Önkiszolgáló ételpulton tálalás
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FOGADÓ ÉPÜLET

Beltér+Déli terasz 
48+15 fő

Nyugati terasz
24 fő

Déli terasz
15 fő

BÉRLETI DÍJ
LÉTSZÁM ÉS HELYSZÍN

*Kiemelt
 időszakban

Nem kiemelt
időszakban

4órás időtartamra 120.000 Ft

90.000 Ft

A vacsora hangulatát emelő háttérzene technikai hátterét professzionális hangfalakkal, erősítővel és mikrofonnal 15.000 forintos, projektor használattal
együtt 30.000 forintos felár ellenében tudjuk biztosítani.

Bérleti díj 4órás időtartamra:
30 fő feletti létszámnál a szertartás legkorábban 16órakor kezdődhet. Díszítés 1órával a vacsora előtt lehetséges.
Hosszabbítás díja: minden megkezdett óra 35.000 Ft, kizárólag egyedi egyeztetés alapján.

Bérleti díj egész napra:
Az Arborétum aktuális nyitvatartása szerinti időszak, mely időintervallumban díszítés, illetve opcióként beltérben tartott szertartás lehetséges, ebben az
esetben a szertartás helyszín bérleti díjában beltéri felár természetesen nem kerül felszámításra.

*Kiemelt időszak: 06.15-08.31. bármely napokon, 05.01-06.15 és 09.01-10.31. között szombat, vasárnap és ünnepnapokon.
 Illetve a kiemelt időszakon kívül ünnepnapokon.

150.000 Ft

300.000 Ft

240.000 Ft

200.000 Ft

400.000 Ft

320.000 Ft

egész épület egy napra
9:00 - 20:00

egész épület egy napra
9:00 - 20:00

4órás időtartamra



MENÜ
ESKÜVŐI ÉTELSOR AJÁNLATUNK

 

 

6.

TÁLSZERVIZ

Önkiszolgáló ételpult menüTálszervizes menü

Előétel
Választható: 2féle

Leves
Választható: 2féle

Főétel
Választható: 3féle

Köret
Választható: 3féle

Desszert
Választható:
50főig 4féle,
50fő felett 6féle

ÖNKISZOLGÁLÓ ÉTELPULT

Exkluzív gourmet igények esetén kérjék a Folly Chef egyedi,
személyre szabott ajánlatát.

3 fogás
13 000 Ft/fő

Előétel + főétel 
14 000 Ft/fő

4 fogás
16 000 Ft/fő

Hideg falatok a Folly kamrájából
 (vegán kőrözött, füstölt kacsamell, mangalica töpörtyű, füstölt kolbász, zöldségek)
Csirkemájas, lilahagymalekvár, pirított kalács (G)(L)
Füstölt lazactatár, tormahab, madársaláta (L)

Hideg falatok a Folly kamrájából
(vegán kőrözött, füstölt kacsamell, mangalica töpörtyű, füstölt kolbász, zöldségek)
Csirkemájas, lilahagymalekvár, pirított kalács (G)(L)
Zakuszka, kenyérlepény (G)

Újházy tyúkhúsleves (G)
Gulyásleves
Francia hagymaleves sajtos ropogóssal (L)(G)
Szezonális zöldség/gyümölcs krémleves

-

Lassan sült sertés tarja (cigánypecsenye)
Egészben sült sertésszűz, erdei gombamártás.
Rántott csirkecomb�lé pankómorzsában (G)(E)
Cukkinifasírt (E)(G)
Rántott sajt (E)(G)
Kon�tált kacsacomb, vörösboros fonnyasztott lilakáposzta

Párolt jázminrizs
Hagymástörtburgonya
Kevert zöldsaláta
Grillzöldség

Mini isler  (G, L, E) 
Mini linzerkarika (G, L, E, N)
Mini vaníliás gyümölcskosár (G, L, E)
Mini csokoládés kosár (G, L, E) 
Mini sóskaramell (G, L, E, N)
Mini citromos kosár (G, L, E) 
Moscauer (N,  L)
Zserbó (G, L, E, N)

Meggyes-mákos szelet (G, L, E, N)
Kókuszcsók (E)
Epres paleokocka (E, N) 
Narancsos répatorta (G, L, E) 
Kossuth ki�i (G, L, E, N) 
Csokoládés szelet (mini Balatoni vitorla) (G, L, E) 
Fekete erdő pohárkrém (G, L, E)
Pannacotta pohárkém erdei gyümölccsel (Cukor-, tej-, tojás- és gluténmentes)

Reszelt fehértarhonya (G)(E)
Hagymástörtburgonya
Párolt rizs
Petrezselymes burgonya
Grillzöldség

Sajttal, sonkával töltött sertéskaraj (G)(L)(E)
Rántott csirkemell csíkok (G)(E)
Rántott kar�ol (G)(E)
Rántott gomba (G)(E)
Fűszeres kon�tált sertéstarja, erdei gombamártás
Ropogós kacsacomb, párolt káposztakrém
Vörösboros marhapörkölt

Előétel + főétel + desszert
16 000 Ft/fő

Ételallergia miatt igényelt speciális ételsor 
felára +20%

Menüsort min. 15fős násznép esetén tudunk 
biztosítani, ez alatti létszámnál az aktuális 
a’la cart étlapunkról tudnak választani.

0-3 éves korig nem-, 3-12 éves korig 70%-os 
áron számítunk fel díjat.

Létszámtól függetlenül előételekből és levesek-
ből 2-2 félét, főételekből és köretekből 3-3 félét 
lehet választani a fenti kínálatból. A desszer-
tekből 50fő létszámig 4félét, 50fő létszám felett 
6félét lehet választani.

Az alapanyagok beszerezhetőségének kockázata 
miatt a gasztro ajánlatok tekintetében az 
árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Allergének
(G) - Glutén
(L) - Laktóz
(E) - Tojás
(N) - Diófélék
(M) - Mandula



EXTRÁK
Egész napos italcsomag 
kiváltja a szertartás vendégváró és koccintó italait is.
ház borai, szörpjei, teái illetve Pascucci espresso, 
capuccino, szénsavas és szénsavmentes ásványvíz, szóda

Behozott esküvői torta szervízdíja

 

Esküvői torta 

 

Választható ízek: Meggyes csokoládé (L,E,G), Málnás vanília (L,E,G), 

 

Joghurtos lime (L,E,G), Sós karamell (L,E,G,N)

Behozott italok szervízdíja
bor

 

pezsgő

pálinka

 

Italcsomag rendelése esetén a behozott italokra nem számítunk fel 
szervízdíjat!  3-12 éves korú gyermekeknél az italcsomag 70%-os áron 
kerül felszámításra.

7.9.900 Ft/fő

2.000 Ft/szelettől

3.000 Ft/palack (0,75 l)
4.000 Ft/palack (0,75 l)
5.000 Ft/palack (0,75 l)

500 Ft/szelet



 

  

  

  
 

  

  

  

  

  

   
 

  

 

TUDNIVALÓK ÉS ISMERTETŐ A NÁLUNK TARTHATÓ 
ESKÜVŐKKEL KAPCSOLATBAN:

ESKÜVŐI AJÁNLAT 2023
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Felhívjuk �gyelmüket, hogy az esküvők alkalmával az arborétum 
nem zár be, zártkörű rendezvényként nem tudjuk vállalni az 
esküvők lebonyolítását.

Hagyományos, hajnalig tartó, mulatós lakodalom megrendezésé-
re nálunk nincs lehetőség, mert arborétumunk a környékre és a 
természeti környezetre való tekintettel nyári főszezonban 22 
órakor zár.

Növényeink védelmének érdekében, az arborétum területére 
kisállatot behozni nem lehet.

Kiemelt időszak: 06.15-08.31. bármely napokon, 05.01-06.15 és 
09.01-10.31. között szombat, vasárnap és ünnepnapokon. Illetve 
a kiemelt időszakon kívül ünnepnapokon. 30 fő feletti létszámnál 
a szertartás legkorábban 16órakor kezdődhet. Nem kiemelt 
időszak: a kiemelt időszakon kívül eső időszak.

Lehetőség van nálunk csak szertartás megtartására is, ez esetben 
nincs résztvevői felső létszám korlát.

Az alapanyagok beszerezhetőségének kockázata miatt a gasztro 
ajánlatok tekintetében az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Bár a nálunk házasulni kívánó párok elsősorban a kültéri helyszí-
neket preferálják a szertartás megrendezésére, azonban mindig 
gondolni kell az időjárás kiszámíthatatlanságára. Ezért javasoljuk 
a beltéri helyszínek lefoglalását, melynek extra díja a végelszámo-
lásban kompenzációra kerül, ha mégsem kerülne sor a beltér 
kihasználására.

Szeretnénk, ha azok a párok, akik minket választanak a környeze-
tet respektálva egy természetes, natúr esküvőben gondolkozná-
nak. Kérjük a pároktól, hogy ezt szem előtt tartva válasszanak 
díszítést és egyéb esküvői kiegészítőket, melyeket mindig előre 
egyeztetve szükséges megkonzultálni az esküvőszervező 
kollégánkkal. (pl. konfetti szétszórás, talajfúrás nem megenge-
dett, virágszirom, rizs természetesen igen)

Szálláshellyel az arborétum területén belül nem rendelkezünk, de 
szívesen segítünk a közvetlen közelünkben található szálláshelyek 
ajánlásában

Kihelyezett szertartással kapcsolatban a Badacsonytomaji
Közös Önkormányzati Hivatalt kell felkeresni az
onkormanyzat@badacsonytomaj.hu; tel: 87/571-270 elérhetősé-
geken

Környékünkön katolikus egyházi esketés megtartására sok kis 
környékbeli kápolna, illetve a badacsonytomaji bazalttemplom 
ad lehetőséget, de más felekezetek az arborétum területén belül is 
vállalják az i�ú pár esketését

Csak jegyesfotózás megtartására is lehetőség van arborétumunk-
ban, mely a résztvevők belépőjegyének megváltásával és opcioná-
lisan a különterem (átöltözéshez, fotózási kellékek tárolásához) 
díjának meg�zetésével lehetséges

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*



  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

Egyéb információval kapcsolatban, 
keressenek bennünket az eskuvo@folly.hu email címen.

TUDNIVALÓK ÉS ISMERTETŐ A NÁLUNK TARTHATÓ 
ESKÜVŐKKEL KAPCSOLATBAN:
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Az időpontok a jelentkezés sorrendjében kerülnek rögzítésre, de 
bebiztosítani az eseményt előleg meg�zetésével lehet, mely a 
szertartás és az ahhoz tartozó egyéb helyiségbérlet (pl. külön-
terem, beltéri felár, kiemelt időszaki vacsora helyszín) bérleti 
díjának 50 %-a (tervezett létszámmal kalkulálva).

A kitűzött időpont előtt legkésőbb egy hónappal (hétköznap) 
kerül sor a menüsor egyeztetésére. A kiválasztott menü és a 
tervezett létszám függvényében kerül sor a vacsora árkalkulációjá-
nak elkészítésére. Ekkor szükséges a vacsora díjának előlegét 
(50%), mint második részletet, is be�zetni.

Megbízó pár részéről történő lemondást a terembérletre nem áll 
módunkban elfogadni, a program biztosítására be�zetett előleg 
elvész. A vacsorára be�zetett előleg az esküvő időpontja előtt 
min.10 nappal bekövetkezett lemondás esetén vissza�zetésre 
kerül. 10 napon belüli lemondásnál az előleget nem áll módunk-
ban vissza�zetni.

Folly Arborétum hibájából történő esküvői rendezvény meghiú-
sulása esetén a be�zetett előleg összege teljes mértékben vissza�ze-
tésre kerül, mind a helyszínre, mind a vacsorára be�zetett 
összegekre vonatkoztatva

Vis major (ide tartozik: pándémia és egyéb, a résztvevő feleken 
kívül álló meghiúsító tényező) esetén felajánljuk az átfoglalás 
lehetőségét, illetve ha ez sem nyújt megoldást, akkor az előleg 
összege természetesen vissza�zetésre kerül. Amennyiben a vis 
major helyzet

az esküvő időpontja előtt 3 napon belül áll be, akkor a vacsorára 
be�zetett előleg elvész, a szertartásra be�zetett előleg azonban 
akkor is visszajár.

Az esküvői egyeztetésekről folyamatában Folly Arborétum által 
forgatókönyv készül, melyben az esküvő napjának pontos részle-
tei, kezdési időpontjai, valamint díjai kerülnek rögzítésre. Megbí-
zó részéről ennek írásos jóváhagyása és véglegesítése szükséges 
legkésőbb 1 héttel az esküvő előtt. A tényleges vendéglistát is 
ekkor kérjük megadni (gyermekeknél életkor megadásával az 
elszámolás miatt).

A végszámlában a szertartás helyszín bérleti díja, az italcsomagok 
és a vacsora díja az esküvő napja előtti utolsó határidőn le�xált 
létszám szerint kerülnek elszámolásra. Létszám pontosításának 
utolsó határideje az esküvő előtt 5nappal történik, az elszámolás-
ban utólagos létszámmódosításra nincs lehetőség.

A be�zetések rendezhetők átutalással, bankkártyával, készpénz-
ben vagy SZÉP kártyáról is.

Az arborétum területén belül, az esküvő alkalmával történő 
bárminemű károkozás esetén a károkozás mértékének megfelelő-
en a megbízó jegyespár a végszámlában köteles a kártérítést 
meg�zetni.

*

*

*

*

*

*

*

*

*


