
EGYÜTT   
A KÖZÖS ÉLETETEK 

 KAPUJÁBAN! 
Váltsd valóra, amiről mindig is álmodtál! 

W W W . K A N Y A V A R Y . H U



Az ember életében az egyik legjelentőségteljesebb pillanatok egyike az, 
amikor választottjával összeköti az életét, és kimondják egymásnak a bol-
dogító igent. 

Ahogy az ősi kultúrákban, úgy most is kiemelkedő jelentősége van a cere-
móniáknak, amelyek az adott életesemény jelentőségét emelik. 

Hogy ezt a nemes pillanatot minden szerettünkkel meg tudjuk osztani, 
nagy gonddal választjuk meg a helyszínt. 

Ebben tudunk Nektek segíteni, hiszen a Kányaváry Borbirtokon egy olyan 
rendezvényközpontot álmodtunk meg, amely nem csupán emlékezetessé 
varázsolja a Nagy Napot, hanem egy valóságos mesevilágba repíti a nász-
népet. 

Magával ragadó panoráma, a természet friss illatai, a zalai dombok roman-
tikája, madárcsicsergés, ízek, illatok és természetesen a birtokon termelt 
csodálatos borok kísérik végig a nap minden percét. 

• MESÉS FOTÓ HELYSZÍN 

• SZABADTÉRI CEREMÓNIÁK 

• RENDEZVÉNYTEREM 130 FŐIG 

• SVÉDASZTALOS ÉS HAGYOMÁNYOS MENÜAJÁNLATOK 

• HANG - ÉS FÉNYTECHNIKA 

• ESKÜVŐI DEKORÁCIÓ 

ÁLOMESKÜVŐ A KIS-BALATONNÁL 

Paolo Coelho

AMIKOR A TÜNDÉRMESE 
VALÓSÁGGÁ VÁLIK!

A szerelem azt jelenti, hogy két ember: 
kettő és mégis egy.  
Egy férfi és egy nő egyetlen angyallá  
olvad össze. Ez a mennyország.

Victor Hugo

Tel.: +36 20 467 9945

ISMERJ MEG MINKET,  
KÉRJ SZEMÉLYES TALÁLKOZÓT 
AZ ÁLOMESKÜVŐD 
MEGTERVEZÉSÉHEZ!
 

Vannak dolgok, amelyek változatlanok, 
és nem számít, honnan nézzük őket,  
mert mindig ugyanazok  
- és minden ember számára értékesek.  
Ilyen a szerelem, például.



LEVES ÉS MÁRTÁSOK 

• Tyúkhúsleves finommetélttel vele főtt zöldségekkel 
• Klasszikus zalai mártások, főtt tyúkhússal 

Választható mártások (2 variáció): paradicsom-, zúza-, fokhagyma-, gom-
ba-, torma-, és kapormártás

LAKODALMI TÁLAK TELE MINDEN FÖLDI JÓVAL  
6 személyes tálakon felszolgálva. 

• Aszalt paradicsommal és feta sajttal töltött csirkemell rántva
• Rozéra sült szűzérmék bacon köntösben
• Egészben sült köményes bőrös karaj pirított erdei gombával
• Cigánypecsenye tarjából
• Panko morzsában sült csirkemell 
• Stefánia vagdalt
• Rántott karfiol

KÖRETEK

• Hagymás törtburgonya 
• Grill zöldségek
• Párolt rizs vagy Rizi-bizi
• Hasábburgonya 

SALÁTÁK 

• Vegyes saláta (paradicsom, uborka és káposztasaláta)

RÉTES 

• Igazi zalai nyújtott rétes 

Választható (3 variáció): túrós, tökös-mákos, káposztás, almás,  
darás-meggyes, meggyes rétes)

ÉJFÉLI SVÉDASZTALOS HARAPNIVALÓK

• Pecsenyék, sültek majonézes burgonyasalátával 
• Debreceni mustárral, tormával 
• Kolozsvári töltött káposzta

A süteményeket és a tortákat a megrendelő biztosítja. 

ESKÜVŐI VACSORA AJÁNLATOK 

Az élet egy virág,  
aminek méze a szerelem.

Victor Hugo

ÖREGHEGYI KALANDOR

LEVES ÉS MÁRTÁSOK 

• Tyúkhúsleves finommetélttel vele főtt zöldségekkel 
• Klasszikus zalai mártások, főtt tyúkhússal 

Választható mártások (2 variáció): paradicsom-, zúza-, fokhagyma-, gom-
ba-, torma-, és kapormártás

LAKODALMI TÁLAK TELE MINDEN FÖLDI JÓVAL  
6 személyes tálakon felszolgálva. 

• Sajtos bundában sült csirkecombfilé
• Kemencében sült kacsacomb
• Sült oldalas
• Rántott csirkemell
• Gordon Bleu
• Hagymás rostélyos tarjából
• Rántott gombafejek
     
KÖRETEK

• Steak burgonya 
• Párolt lilakáposzta 
• Párolt rizs vagy rizi-bizi
• Hasábburgonya 

SALÁTÁK 

• Vegyes saláta (paradicsom, uborka és káposztasaláta)

RÉTES 

• Igazi zalai nyújtott rétes 

Választható (3 variáció): túrós, tökös-mákos, káposztás, almás,  
darás-meggyes, meggyes rétes)

ÉJFÉLI SVÉDASZTALOS HARAPNIVALÓK

• Pecsenyék, sültek majonézes burgonyasalátával 
• Debreceni mustárral, tormával 
• Kolozsvári töltött káposzta

A süteményeket és a tortákat a megrendelő biztosítja. 

ESKÜVŐI VACSORA AJÁNLATOK 

Akit szeretsz, arra előbb-utóbb 
rátalálsz, egyszerűen azért,  
mert össze vagy hangolva vele.
Müller Péter

KIS-BALATONI FORTÉLY 



LEVES ÉS MÁRTÁSOK 

• Tyúkhúsleves finommetélttel vele főtt zöldségekkel 
• Klasszikus zalai mártások, főtt tyúkhússal 

Választható mártások (2 variáció): paradicsom-, zúza-, fokhagyma-, 
gomba-, torma-, és kapormártás

SVÉDASZTALOS LAKODALMI VACSORA 

• Konfitált kacsacomb lila káposztával és stilcert burgonyával
• Ropogósra sült császárhús lecsós burgonyával 
• Bécsi érmék sajtos burgonyapürével 
• Mandulás forgácsban sült fogas filé kapros rákraguval, jázminrizzsel 
• Vargányás szarvaspörkölt zalai dödöllével
• Roston sült csirkemell filé párolt grillezett zöldségekkel
     
KÖRETEK

• Steak burgonya 
• Párolt lilakáposzta 
• Párolt rizs vagy rizi-bizi
• Hasábburgonya 

SALÁTÁK 

• Vegyes saláta (paradicsom, uborka és káposztasaláta)

RÉTES 

• Igazi zalai nyújtott rétes 

Választható (3 variáció): túrós, tökös-mákos, káposztás, almás, 
darás-meggyes, meggyes rétes)

ÉJFÉLI SVÉDASZTALOS HARAPNIVALÓK

• Pecsenyék, sültek majonézes burgonyasalátával 
• Debreceni mustárral, tormával 
• Kolozsvári töltött káposzta

A süteményeket és a tortákat a megrendelő biztosítja. 

ESKÜVŐI VACSORA AJÁNLATOK 

ESKÜVŐI KRÓNIKA 

Az ivás a szerelem legközelebbi  
rokona. A bor olyan volt,  
mint a cseppfolyós csók.
Hamvas Béla

KORLÁTLAN ITALCSOMAGOK 

STANDARD PRÉMIUM 

KÁNYAVÁRY BORSZELEKCIÓ KORLÁTLAN FOGYASZTÁSSAL A 
BIRTOK FOLYÓBORAIBÓL     

Fehér cuvée (olaszrizling, chardonnay, sauvignon blanc)

Rosé 

Vörös (kékfrankos)

KÁNYAVÁRY BORSZELEKCIÓ KORLÁTLAN FOGYASZTÁSSAL A BIRTOK 
PRÉMIUM PALACKOZOTT BORAIBÓL 

Üstökös (olaszrizling)

Fortély (sauvignon blanc)

Kányaváry Krónika (chardonnay)

Kányaváry Imposztor (rajnai rizling)

Kányaváry Kalandor (száraz sárgamuskotály) 

Kányaváry Aranyvessző (édes sárgamuskotály)

Kányaváry Bizsergő (sárgamuskotály, chardonnay)

Pirkadat (merlot-cabernet sauvignon rosé)

Kis-Balaton Red (kékfrankos)

SÖRÖK

Csapolt Staropramen 

Heineken 0,33 l

Gösser 0,33 l

Heineken 0.33 l (alkoholmentes)       

SÖRÖK

Csapolt Staropramen 

Heineken 0,33 l

Gösser 0,33 l

Heineken 0.33 l (alkoholmentes)       

ÜDÍTŐK

0,25 l Coca-cola termékek teljes ízválasztékkal  
(coca-cola, cola light,  Fanta narancs, Sprite, tonik, gyömbér)

0,2 l Cappy gyümölcslevek (őszibarack, alma, narancs)

Kisüveges ásványvizek (Naturaqua szénsavas és szénsavmentes)

Házi limonádé, jéggel (májustól - szeptemberig)

ÜDÍTŐK

0,25 l Coca-cola termékek teljes ízválasztékkal  
(coca-cola, cola light,  Fanta narancs, Sprite, tonik, gyömbér)

0,2 l Cappy gyümölcslevek (őszibarack, alma, narancs)

Kisüveges ásványvizek (Naturaqua szénsavas és szénsavmentes)

Házi limonádé, jéggel (májustól - szeptemberig)

KÁVÉ 
Korlátlan kávéfogyasztás Lavazza kávéból

KÁVÉ 
Korlátlan kávéfogyasztás Lavazza kávéból

A röviditalt a megrendelő biztosítja, amelyeknek a szervírozását, hűtését, az ital felszolgáláshoz szükséges kiegészítőket  
(jég, citrom, lime, narancs) a borbirtok biztosítja. Gyerekeknek 0-3 éves kor között grátisz, 3-10 éves kor között 50 % kedvezményt biztosítunk. 



Az ivás a szerelem legközelebbi  
rokona. A bor olyan volt,  
mint a cseppfolyós csók.

RÖVIDITALOK  - MIBŐL MENNYIT?  
Szinte  minden - vendéglátásban nem jártas - embernek ez az első kérdése:  
rendben, de miből mennyit? Ne aggódjatok, segítünk. Sokéves tapasztalatunk alapján  
a lentiek szerint tudtok kalkulálni egy átlagos lagzit illetően.  
Ha nem átlagos, adjátok hozzá a pluszt! :-)

l / 100 fő 

Jagermeister   4-6 liter

Ballentine’s  4-5 liter

Bailey’s          3-4 liter

Pálinka           3 x 3 liter

ESKÜVŐI KISOKOS

SZOLGÁLTATÓK     

ZENÉSZEK 

• Silver Band – (keszthelyi 3 tagú zenekar) +36-30-2379-503

• Mura Band – (nagykanizsai 3 fős zenekar) +36-70-230-1230 /  
06-30-912-9419

• Start Zenekar – (Zalaegerszeg) +36-30-2344-300

• Rulett Együttes – (Veszprém) (www.rulettegyuttes.hu)  
+36-30-2177-090

• Fantázia duó – Tóth László +36-30-5240-449

• Flash Zenekar – 06-30-3328-485

• Freya Band – Haszon Zoltán +36-30-2273-274

• Héliosz Zenekar – Borbély László +36-30-9018-153

• 2 fős zalaegerszegi zenekar énekesnővel, elektromos hegedűvel –  
+36-30-344-1250

• Mismás Attila – +36-30-600-6485

• Arany Timi & The Collins – Molnár Viktor +36-30-267-1560

• ZERO Zenekar – Simon Barnabás +36-30-268-3387

• Dj Goór Balázs – +36-20-954-2904 www.djgoor.hu  
goor.balazs@gmail.com 

• Dj Koller Balázs – +36-70-415-5966 

CIGÁNYZENÉSZEK

• Orsós Elek és zenekara – Hévíz +36-30-476-5548

• 3 fős zenekar (Keszthely) – +36-30-507-3013

• Cigány Zenekar (szombathelyi zenetanár a prímás) – +36-20-4700-061

• Cigány zenekar (Zalakaros) – +36-30-4858-450

ESKÜVŐI KISOKOS

A röviditalokat a rendezvényt megelőző napon kérjük 
a helyszínre szállítani, hogy a szervírozáshoz szükséges  
hűtést tudjuk biztosítani.



TORTÁK, SÜTEMÉNYEK  
Sós / sajtos aprósütemények 

• 4 kg / 100 fő (ha a polgári szertartás előtti fogadásra is  
szeretne a megrendelő + 4 kg / 100 fő) 

Sütemények

• 3-4 db / fő

• 1 db süteményes csomag meghívott családonként, amelyhez 
a csomagolóanyagot a megrendelő biztosítja 

Somogyiné Szabó Beáta: +36-30-626-4110

Édes Álom Virthné Horváth Zsófia: +36-20-266-5578

Adri-Kézműves tortaműhely  
Bakonyiné Novák Adrien +36-20-269-0433

Mókus tortaműhely  
Kercsmaricsné Kovács Emilia +36-70-342-7339

ESKÜVŐI KISOKOS

FOTÓS 

Szerdahelyi Rita: +36-30-997-6622

Kovács Krisztián: +36-30-560-3455

Zóka Pál: +36-30-322-7390 

Tolnai Tünde: +36-30-244-9053

Vég Bence: +36-20-924-3170

VIDEÓS 

Németh Ferenc: +36-30-235-5435

Novák János: +36-70-941-5298 

  

VŐFÉLY

Tóth István (Csonti): +36-30-527-4889

Kancsal Peti (Lenti): +36-30-330-3480

Lógár Zoltán: +36-30-564-0704 

Horváth Péter (Mesti): +36-70-231-7676

Schiefer Tibor: +36-30-630-9216

VIRÁG 

Borostyán Virágüzlet  
Vasicsné Csóri Andrea +36-30-959-3079, 06-93-317-503

Szandi dekor  
Papócsi Szandra: +36-30-331-2477

Felkérnénk a dekorosokat a terem eredeti állapotának megőr- 

zésére (mindenféle rögzítés mellőzés stb). 

JÉGSZOBRÁSZ 

ICE ART,  
M.Tóth Zsolt jégszobrász +36-20-949-5032

BÁRMIXER 

TÜZIJÁTÉK

Hivatalos engedéllyel rendelkező szolgáltató által biztosítva  -  

Boda Gábor +36 20 961 39 95  

ESKÜVŐI KISOKOS



HIVATALOS ÜGYINTÉZÉS 
 
A polgári házasságkötéshez előzetes bejelentkezés szükséges. 

Anyakönyvvezető
Bokor Csabáné, Garabonc 
Tel.: 06-93-340-701 

Okmányok: Feltétlenül ellenőrizzétek  az okmányok érvényességi idejét! 

Amennyiben mindkét fél egyedülálló illetve magyar állampolgár: 
• személyi igazolvány, jogosítvány vagy érvényes útlevél és lakcímkártya
• születési anyakönyvi kivonat (jó az eredeti is, illetve elég ha fel van rögzítve a születés eseménye a születés helye szerinti anyakönyvi 
hivatal által az elektronikus anyakönyvi rendszerben)
• családi állapotra vonatkozó igazolás (az anyakönyvvezetőnél kell kérni)
 
Amennyiben az egyik fél elvált: 
• jogerős bírósági bontóítélet
• személyi igazolvány, jogosítvány vagy érvényes útlevél és lakcímkártya
• születési anyakönyvi kivonat (jó az eredeti is, illetve elég ha fel van rögzítve a születés eseménye a születés helye szerinti anyakönyvi 
hivatal által az elektronikus anyakönyvi rendszerben)
• családi állapotra vonatkozó igazolás (az anyakönyvvezetőnél kell kérni)

Özvegyek esetében: 
• az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
• személyi igazolvány, jogosítvány vagy érvényes útlevél és lakcímkártya
• születési anyakönyvi kivonat (jó az eredeti is, illetve elég ha fel van rögzítve a születés eseménye a születés helye szerinti anyakönyvi 
hivatal által az elektronikus anyakönyvi rendszerben)
• családi állapotra vonatkozó igazolás (az anyakönyvvezetőnél kell kérni)
 

ESKÜVŐI KISOKOS

Amennyiben az egyik házastárs külföldi állampolgár: 
• érvényes útlevél, személyi igazolvány, lakcímkártya/lakbizonylat
• a születési anyakönyvi kivonat
• az előzőekben felsoroltak és szükség esetén a tanúsítvány hitelesített magyar fordítása (OFFI-s)  
(Ha nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, igazolnia kell, hogy a házasságkötésnek személyes joga 
szerint nincs akadálya. Nem kell igazolni, és az igazolás alól felmentést kérni, ha a házasuló személyes joga szerinti államban ilyen 
igazolás kiállítására nincs lehetőség.) 
• A csatolandó dokumentumok országonként eltérőek lehetnek, ezért minden esetben szükséges az anyakönyvvezetővel egyeztet-
ni előtte
•Tolmács biztosítása amennyiben a külföldi állampolgár a magyar nyelvet nem érti, mely esetben szükséges a tolmács személyi 
igazolványának és lakcímkártyájának bemutatása is. A tolmácsot a házasulandók biztosítják.

Tanúk 
Tanú bárki lehet, aki betöltötte a 18. életévét, jogi értelemben cselekvőképes.
A házassági szándék bejelentéséhez szükséges a tanúk személyi igazolványának/útlevelének/vezetői engedélyének és lakcímkár-
tyájának másolatait csatolni. 

Amennyiben külföldi állampolgárt kérünk fel tanúnak: 
• útlevél/vezetői engedély/ személyazonosító igazolvány és lakcím igazolása 
• valamint ha nem beszél magyarul, tolmács szükséges, aki nem lehet egyik házasulandó fél vagy egyenes ági rokona sem. Tanúról 
a házasulandóknak kell gondoskodni.

Mi lesz a nevünk? 
Nevünket, részben annak is köszönhetően, hogy ma már a férjek is felvehetik feleségük családi nevét, és a házasok viselhetnek 
összekapcsolt családnevet is, számtalan lehetőség közül választhatunk, hogy milyen nevet szeretnének, lehetőség van az összes 
létező névviselés forma kinyomtatására, hogy könnyebb legyen dönteni.

Ne feledkezzünk meg irataink megújításáról
Fontos, hogy ha házasságkötés után nevünket születési nevünktől eltérő formában fogjuk viselni, a lehető legrövidebb időn belül 
újítsuk meg iratainkat: személyi igazolványunkat, lakcímigazoló kártyánkat, útlevelünket, jogosítványunkat, adókártyánkat, TAJ 
kártyánkat. 
  

ESKÜVŐI KISOKOS



ESKÜVŐI KISOKOS

SZÁLLÁS   Szobalista 

KÁNYAVÁRY BORPANZIÓ ****
Svédasztalos reggelivel       
Gyerekeknek 12 éves korig    

Szobatípusok, férőhelyek: 
1. szoba 1 franciaágy
2. szoba 1 franciaágy
3. szoba 1 franciaágy
4. szoba 1 franciaágy
5. szoba 1 franciaágy
6. szoba 1 franciaágy (pótágyazható 1 fő) 
7. szoba 1 franciaágy
8. szoba 1 franciaágy (pótágyazható 1 fő)

ZÖLDPANZIÓ 
Szállás reggeli nélkül                  

Szobatípusok, férőhelyek: 
1. szoba -  3 fő -  1 franciaágy + 1 heverő közös fürdőszobával
2. szoba -  2 fő - 1 franciaágy, közös fürdőszoba az 1. szobával 
3. szoba - 2 fő 1 franciaágy, önálló fürdőszobával 
4. szoba - 2 fő - 1 franciaágy közös fürdőszoba az 5. szobával (pótágyazható + 1 fő részére)
5. szoba - 3 fő  - 1 franciaágy + 1 heverő közös fürdőszoba a 4. szobával (pótágyazható +1 fő részére)
6. szoba - 2 fő -  2 db heverő közös fürdőszoba a 7. szobával 
7. szoba - 2 fő - 2 db heverő, közös fürdőszoba a 6. szobával
8. szoba - 2 fő - 2 db heverő, önálló fürdőszobával
9. szoba-  2 fő - 2 db heverő, önálló fürdőszobával

A parkolás a Kányaváry Borbirtok területén vendégeink számára ingyenes!  
A szobát 14 órától lehet elfoglalni és reggel 10 óráig kell elhagyni. Idegenforgalmi adó: 400.-Ft/fő/éj

Polgári / egyházi  szertartás helyszín kilátással a Kis-Balatonra     
Szertartás a rendezvényközpont teraszán, élővirág dekorációval, berendezve 100 fő részére, pezsgős köszöntővel. Az anyakönyv-
vezetőt és a szertartás alatti zenéhez szükséges hangtechnikát a megrendelő biztosítja. 

Esküvői szertartást követő fogadás szervízdíja     
A fogadáson felszolgált röviditalokat, vendégváró falatokat a megrendelő biztosítja. Üdítő, sör, bor, kávé fogyasztás utólagos 
elszámolás alapján történik.   

Lufi szív            

Lufi kapu        

Héliumos jókívánság lufik          

Teremdekoráció élővirággal        

Asztali dekoráció           
Ruha hatású (duni) papírszalvéta, asztali gyertyák, asztali futó (közép), asztali élővirág. Az ültetőkártyát a megrendelő biztosítja. 

Gyümölcs díszasztal         
Egyedi árajánlat szerint 

Pezsgős köszöntő szervírozása a megrendelő által biztosított  pezsgőből    

Pezsgő piramis körasztalon, a megrendelő által biztosított pezsgőből     

NÉHÁNY DOLOG, AMIT MÉG KÉRHETSZ TŐLÜNK



KÁNYAVÁRY BORBIRTOK 
8743 Zalaszabar Hrsz. 1519/B 

facebook-f   Facebook.com/kanyavary 

INSTAGRAM   Instagram.com/kanyavary

Tel.: +36 20 467 9945

E-mail: rendezveny@kanyavary.hu

ISMERJ MEG MINKET,  
KÉRJ SZEMÉLYES TALÁLKOZÓT 

AZ ÁLOMESKÜVŐD  
MEGTERVEZÉSÉHEZ!



W W W . K A N Y A V A R Y . H U


