תנאים ותעריפי התכנסויות בח'אן עין כרם
ההתכנסויות המשפחתיות/חברתיות נערכות במסעדת הח'אן ובמבואה שלה ,על הגג של הח'אן הצופה לנוף מרהיב של
עין כרם והרי ירושלים ,או בשילוב של שניהם.
במידה והאירוע כולל השכרת המלון כולו ללינת האורחים ,ניתן ליהנות משימוש בשטחים ציבוריים נוספים.

אפשרויות לאירועים

קוקטייל ,בראנץ' ,ארוחת צהריים/ערב ,קוקטייל משולב בארוחת צהריים/ערב

תנאים בסיסיים

האירוע יתקיים במסעדת הח'אן או על גג הח'אן ולא בכל שטחי המלון.
מספר האורחים המינימלי לקיום אירוע יהיה  12אורחים.
מספר האורחים המקסימלי לאירוע יהיה  16אורחים.

תעריפים
קוקטייל על הגג או במסעדת המלון
מספר אורחים מקסימלי 20 :אורחים.
שלושה סוגי חטיפים ,יין ,בירה ,מים וסודה.

תפריט לדוגמה
שבלולי קרפ צרפתי עם שמנת חמוצה וסלמון מעושן
אצבעות פילו ממולאות גבינה ותרד
מיני בריוש ממולא תבשיל כרוב ואוכמניות ביין לבן

מחיר ₪ 175 :לאדם
בראנץ' על הגג או במסעדת המלון

מספר אורחים מקסימלי 16 :אורחים.
עמדת שתיה חמה ,פוקצ'ה ומטבלים ,ארבעה סוגי סלטים ,פלטת גבינות ,פלטת דגים כבושים ומעושנים ,מנת ביצים,
פלטת גבינות ,קינוח ,קפה ותה.
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תפריט לדוגמה
קפה ,תה ,מים וסודה
עוגת שמרים ריקוטה וצימוקים
פוקצ'ה  24שעות
ממרח ארטישוק ,פסטו ,זיתים ,חמאה צהובה ,ממרח לימון כבוש ,איולי זעתר
חציל מעושן על טחינה היונה ,רכז רימונים ,רימונים ועירית
סלט אבוקדו ,אפרסמון ,שעועית שחורה ובצל סגול
סלט ביצים עם עדשים שחורות ,בצל מטוגן ורוטב יוגורט
סלט כרובים עם זרעונים ,אצות ורוטב ג'ינג'ר מתקתק
פלטה של דגים כבושים ומעושנים
קרומפלי -מאפה תפוחי אדמה הונגרי עם ביצים קשות
גבינות קשות ורכות

מחיר ₪ 315 :לאדם
ארוחת צהריים/ערב על הגג או במסעדת המלון

מספר אורחים מקסימלי 16 :אורחים.
ארוחה המוגשת למרכז שולחן ,או ארוחת בופה הכוללת :מנה ראשונה עם פוקצ'ה ומטבלים .שתי מנות עיקריות ,דג,
ארבעה סוגי סלטים וקינוח ,קפה ותה.

תפריט לדוגמה (בופה)
קפה ,תה ,מים וסודה
פוקצ'ה  24שעות
ממרח ארטישוק ,פסטו ,זיתים ,חמאה צהובה ,ממרח לימון כבוש ,איולי זעתר
סלט בטטות ושומר עם טארגון ,קשיו ורוטב חריף מתוק
סלט תירס עם תרד ,פלפל אדום ,פרג וויניגרט פפריקה
סלט גזרים עם לימון כבוש ,כוסברה וכמון
טאבולה עם אוכמניות וחמוציות מיובשות
בלינצ'ס מטוגן בחמאה ממולא גבינות
סלמון בתפוזים ,חרדל ושמיר
קינוח
טרמיסו אגסים ואמרטו

מחיר ₪ 320 :לאדם
תפריט לדוגמה (הגשה למרכז שולחן)
פוקצ'ה  24שעות
רביולי ממולא חלמון וברבוניות על קרם ארטישוק ירושלמי וזעפרן
מנה עיקרית
סלט חצילים שרופים בשמנת חמוצה ,עירית ובזיליקום
כרובית אפויה עם טחינה גולמית ,סילאן ובצל ירוק
סלט דלורית עם ערמונים ,צנוניות ונבטי צנונית
סלט תרד טרי עם גבינת קש ,מנגו וויניגרט פפריקה
פסטה קרועה עם תבשיל פטריות ,פטרוזליה וחמאה
נוקעלך -ניוקי הונגרי בפירורי לחם ,שמנת חמוצה ובצל ירוק
דג שלם אפוי במלח עם רוטב יוגורט חם
קינוח
עוגת שוקולד סילאן וקצפת
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מחיר לארוחת צהריים ₪ 350 :לאדם 250 /ש"ח לילד (עד גיל )10
מחיר לארוחת ערב 375 :ש"ח לאדם 250 /ש"ח לילד (עד גיל )10
שילוב של קוקטייל וארוחת צהריים/ערב על הגג ו/או במסעדת המלון
מספר אורחים מקסימלי 16 :אורחים.

מחיר ₪ 430 :לאדם

המחירים אינם כוללים מע"מ
 10%הנחה על מחיר המחירון למזמינים את המלון כולו ,ללילה  1לפחות ,לרגל האירוע.
התפריטים המוצגים הם להמחשה בלבד וניתנים לשינוי על פי עונות השנה ומצאי חומרי הגלם בשווקים .ניתן כמובן לבצע התאמה
אישית של התפריט והחתונה ככלל על פי רצונכם ,או על פי החזון שלכם בדיאלוג אל מול הצוות והשפית שלנו .אנו נעשה הכל על
מנת להגשים את כל החלומות שלכם לגבי היום המיוחד הזה.
לפרטים נוספים צרו איתנו קשרkhaneinkarem@gmail.com :

תנאי תשלום

תשלום מקדמה ע"ס  50%מעלות האירוע בעת ההזמנה ,עם קביעת העיתוי ,התפריט ומספר המוזמנים.
ייתרת התשלום תשולם שבוע לפני קיום החתונה.
תשלום עבור האירוח במלון ייגבה בעת השהייה.

מדיניות ביטולים

ביטולי אירועים יבוצעו בהודעה רשמית לתיבת הדוא"ל שלנו khaneinkarem@gmail.com :בלבד.
במקרה של ביטול יותר מ 30-ימים לפני תאריך קיום האירוע ,יגבה ח'אן עין כרם  10%מסכום המקדמה ששולמה ע"י המזמין.
במקרה של ביטול יותר מ 14-ימים לפני תאריך קיום האירוע ,יגבה ח'אן עין כרם  50%מסכום המקדמה ששולמה ע"י המזמין.
במקרה של ביטול יותר מ 7-ימים לפני תאריך קיום האירוע ,יגבה ח'אן עין כרם  100%מסכום המקדמה ששולמה ע"י המזמין.
ביטולים הנגרמים כתוצאה מהנחיות ממשלתיות גורפות כגון סגר מקומי או כללי ,שאינם מאפשרים הגעת כלל האורחים לאירוע,
לא יחוייבו בתשלום ע"י הח'אן.
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