
תנאים ותעריפי חתונות בח'אן עין כרם

תנאים בסיסיים - חתונות בח'אן עין כרם
השכרת המלון כולו ללילה אחד לפחות.

אורחים.24קוקטייל:לחתונתהמקסימליהאורחיםמספר
אורחים.16צהריים/ערב:ארוחתעםלחתונההמקסימליהאורחיםמספר

על מנת להבטיח כי אופי החתונה הולם את הערכים על בסיסם הקמנו את הבית, לשקט, לשלווה ולאסתטיקה המאפיינים
אותו, ילווה צוות ח'אן עין כרם את החתן והכלה, או את נציגיהם לארגון החתונה בשלבי תכנונה.

במידה וסידורים נוספים כגון פרחים, צילום, מוזיקה וכו' יידרשו ע"י החתן והכלה ונציגם לתכנון החתונה, נשמח לחלוק
ולהמליץ לכם על רשימת הספקים עימם אנו משתפים פעולה.

תוספות כגון עיצוב מיוחד, כלי אוכל וריהוט נוסף על ריהוט הח'אן שיידרשו לצורך האירוע יידונו עם החתן והכלה ויתואמו
בשמחה עם הצוות שלנו.

במידה ויידרשו אנשי צוות, תוכן או כל איש מקצוע אחר לצורך הפקת החתונה, אנו מבקשים כי הדבר יעשה בתאום
ובהסכמת צוות הח'אן.

תעריפי אירוח
תעריף האירוח במלון על בסיס כמות האורחים ומחירון קבוע, בהתאם לעונה וליום בשבוע.
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תעריפי קייטרינג

קבלת פנים על הגג/מבואה פנימית (תפריט לדוגמה)
שלושה סוגי חטיפים, יין, בירה, מים וסודה.

פלאפל ממולא גבינות
קרוסטיני עם חציל כבוש ולבנה
טארטלט ממולא צ'ירשי וטחינה

יין, בירה, מים וסודה

ארוחת צהריים/ערב בהגשה במסעדה (תפריט לדוגמה)

מנה ראשונה
שוםאיוליעםשעות24פוקצ'ה

מקרוסקה מעושנת
על כרשות צעירות שרופות עם קרם חרדל ואגוזי מלך

מנת ביניים
פולנטה תירס רכה

עם תירס צלוי, סטייק תירס וגבינת בושה
מנה עיקרית

בר ים מאודה בנורי
במרק של ציר דגים עם ג'ינג'ר, בק צ'וי ונולדס

*סלט ירוק קטן
קינוח

פירות טריים בזביונה שרדונה חמה
ופיסטוקים מקורמלים

לאדםש"ח430מחיר:

המחיר אינו כולל מע"מ
ארוחת בוקר עשירה לכל המתארחים במלון כלולה במחיר.

מסעדת הח'אן היא מסעדה חלבית וכשרה, ללא תעודת כשרות.
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.

khaneinkarem@gmail.comקשר:איתנוצרונוספיםלפרטים
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תנאי תשלום
המוזמנים.ומספרהתפריטהעיתוי,קביעתעםההזמנה,בעתהחתונהמעלות50%ע"סמקדמהתשלום

ייתרת התשלום תשולם שבוע לפני קיום החתונה.
תשלום עבור האירוח במלון ייגבה בעת השהייה.

מדיניות ביטולים
בלבד.khaneinkarem@gmail.comשלנו:הדוא"ללתיבתרשמיתבהודעהיבוצעוחתונהביטולי

המזמין.ע"יששולמההמקדמהמסכום10%כרםעיןח'אןיגבההאירוע,קיוםתאריךלפניימים30מ-יותרביטולשלבמקרה
המזמין.ע"יששולמההמקדמהמסכום50%כרםעיןח'אןיגבההאירוע,קיוםתאריךלפניימים14מ-יותרביטולשלבמקרה
המזמין.ע"יששולמההמקדמהמסכום100%כרםעיןח'אןיגבההאירוע,קיוםתאריךלפניימים7מ-יותרביטולשלבמקרה

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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