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1117 Bp Kopaszi gát 5. (Café Ponyvaregény)
2018.

Esküvői ajánlat
– nem feltétlenül szokványos lebonyolításhoz

A Kopaszi gát bármely füves területén történő kitelepülésest (pl szertartást) engedélyeztetni
szükséges a Kopaszi gát üzemeltetőjénél (Kopaszi Gát Kft-nél). Ennek
területhasználatnak a költsége 70.000 Ft+áfa (a mindenkori helyi szabályozásnak
megfelelően változhat!). Az engedélyeztetésben szívesen nyújtunk segítséget.
Ha valaki nem a zöldbe, hanem inkább a vízre vágyik, igazán egyedi helyszínre lelhet a
ceremónia lebonyolításához vitorlásiskolánk bázisául szolgáló móló tetején. Amíg a
Pár megérkezik a motorcsónakkal, addig a násznép a „domboldalon” kiterített
plédeken üldögélve piknikezhet.
A helyszínen bonyolított szertartás előtt/után kollegáink egy pohár pezsgővel (száraz, édes,
alkoholmentes, illetve gyerekpezsgő), frissítőkkel, valamint falatkákkal kínálják a
vendégeket állófogadás jellegűen.
Falatkák és kínálók állófogadáshoz:
Pezsgős koccintás:(édes, száraz, alkoholmentes, kölyökpezsgő):
Üdítőitalok, szódás ballon, limonádé ballonnal (választható ízek):
Pogácsa és aprósütemény variációk:
Koktél falatok (kanapék):

490.-Ft/fő.
690.-Ft/fő
490.-Ft/fő
790.-Ft/fő
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A variáció – korlátlan alkoholmentes csomag 6 óra időtartamra 2690.-Ft/fő:
A rendezvény teljes időtartama alatt korlátlan alkoholmentes italfogyasztás Coca
Cola termékcsalád, Ház italai (limonádé, házi jeges tea, szörpök, üveges szódával
kínálva), Cappy 100%-os és egyéb termékek, Naturaqua ásványvíz, Mokador
kávéféleségek, Dilmah teaválaszték.
B variáció – korlátlan alkoholmentes ital + sör+bor fogyasztás 6 óra időtartamra 4990.-Ft/fő:
A rendezvény teljes időtartama alatt korlátlan alkoholmentes italfogyasztás Coca
Cola termékcsalád, Cappy 100%-os és egyéb termékek, Ház italai (limonádé, házi
jeges tea, szörpök, üveges szódával kínálva), Naturaqua ásványvíz, Mocador kávék,
valamint csapolt Dreher és HB Búza, illetve Frittmann, Feind és Varga Pincészetek
kíváló folyó borai.
C variáció – korlátlan alkoholmentes ital + sör+bor fogyasztás+szűkített rövidital kínálat 6
óra időtartamra 6990.-Ft/fő:
A rendezvény teljes időtartama alatt korlátlan alkoholmentes italfogyasztás Coca
Cola termékcsalád, Cappy 100%-os és egyéb termékek, Ház italai (limonádé, házi
jeges tea, szörpök, üveges szódával kínálva), Naturaqua ásványvíz, Mocador kávék,
valamint csapolt Dreher és HB Búza, illetve Frittmann, Feind és Varga Pincészetek
kíváló folyó borai. A röviditalok közül: Zsindelyes pálinkák, Johhnnie Walker Red,
Jagermeister (a röviditalok módosíthatók).
D variáció – korlátlan alkoholmentes és alkoholos italok 6 óra időtartamra 8290.-Ft/fő:
Mindenre vonatkozó korlátlan csomagunk az éttermünkben található valamennyi
italféleség fogyasztására vonatkozik: a fentiekben felsorolt italféleségeken túl
prémium kategóriás röviditalok és palackozott borok is. (valamennyi whiskey,
pálinka, vodka, rum, tequila, gin)
E variáció – kombinált fogyasztás 6 óra időtartamra (korlátlan alkoholmentes+sör+borcsomag + a röviditalok tételes elszámolás szerint
meghatározott keretösszegig) 4990.-Ft/fő + a keretösszeg:
Korlátlanul kínáljuk alkoholmentes italainkat, valamint csapolt söreinket és folyó
borainkat, a röviditalok elszámolása pedig tételes rendszerben történik és kerül
hozzáírásra a végszámlához.
Korlátlan alkoholos italcsomag (röviditalos) választása esetén a welcome pezsgő a díjban benne van.
A 6 óra eltelte után tételes elszámolás szerint számolhatjuk tovább a fogyasztást.
Kérhető az italcsomag időtartamának meghosszabbítása is, ebben az esetben
óránként +900.-Ft-ot számítunk fel/fő.

Ételkínálatunkról általában:
Természetesen a menüsorok módosíthatók, „mixelhetők”, illetve szívesen elkészítjük a Pár
kívánságának megfelelő, a felsorolásban nem szereplő ételeket is.
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Speciális igény esetén (laktózmentes, gluténmentes, vegetáriánus, vegán, nyers vegán cukormentes,
stb) természetesen a menüsorok variálhatók és igazíthatók minden kedves
Vendégünk maximális megelégedettségére, illetve 1-2 fő egyedi génye esetén a’la
minute elkészítjük az érintettekkel előre leegyeztetett ételeket.

I.

ajánlat: 6990.-Ft/fő Kerti party látvány grillpulttal
Előételek:

Saláta:

Kemencében sült tejfölös péklángos falatkák
Weddings kínáló tálunk:
padlizsánkrém,
májpástétom cseppnyi mézzel bolondítva
almás-zellerkrém,
mascarpones-juhtúrókrém,
a
mártogatáshoz
zöldséghasábokkal
Kevert saláta 2 féle házi öntettel
Almás-burgonya saláta füstölt sajttal

Levesek:

Vasárnapi húsleves gazdagon, eperlevél tésztával
Hideg almakrém leves almaszirommal
Roston sült húsok a grillpultból:
Csirkemell zöldfűszeres páccal
Pulykamell csíkok kefíres páccal
Sertésszűz pritaminos-csípős páccal
Sertésszűz mustáros- fokhagymás páccal
BBQ oldalas
Bugaci vörösboros marhapörkölt törtburgonyával
Köretek:
Párolt rizs
Steakburgonya
Bazsalikomos grillzöldség
Vecsési savanyúság mix
Desszert:
Gyümölcstál idénygyümölcsökből
Kiegészítő opció: palacsintabár 390.-Ft/fő

II.

ajánlat: 6990.-Ft/fő „Kerti parti lepényekkel”
Tapas bár:

Mascarpones-juhtúrókrém
Padlizsánkrém

szükséges

pirítóssal

és
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Saláták:

Leves:

Krémsajt variációk: paprikás, zöldfűszeres, borsos
Sült paprikakrém
Almás zellerkrém
Friss zöldséghasábok (mártogatáshoz)
Fokhagymás-tejfölös mártogatós
Kemencében sült káposztás tekercs
Friss bagett, ciabatta, vekni, házi grissini, házi kenyérlepény (kosarakból kínálva)
Mediterrán saláta joghurtos-kapros öntettel
Kevert saláta feta sajttal
Szuperzöld saláta mentalevelekkel

Hideg almakrémleves almaszirommal
Lepényekkel:
Lepénybe csavart csirkemell ragu
Lepénybe göngyölt zöldségragu
Látvány grillpulttal:
Sertésszűz pritaminos-csípős páccal
Sertésszűz mustáros- fokhagymás páccal
Köretek:
Párolt rizs és steakburgonya
Bazsalikomos grillzöldség
Desszert:
Almás-kefíres-diós sütemény
Csupacsokoládés sütemény
Gyümölcstál
Kiegészítő opció: palacsintabár 390.-Ft/fő

III. ajánlat: 6390.-Ft/fő Street food I.- „Az igazi klasszikusok jeligével”
Kevert saláta két féle választható öntettel
Coleslaw
Hamburger ( 3 féle választható házi öntettel, hagyományos hozzávalókkal:
csirkehús pogácsa, marhahús pogácsa, saláta, hagyma, uborka, csalamádé, reszelt
káposzta, sajt, bacon, paradicsom)
Vega burger
Zöldség saslik
Töltött burgonya csónakok (húsos és zöldséges verzióban)
Steakburgonya
Csónak burgonya
Spagetti 2 féle választható mártással
bolognai
vega
Házi sütemény kínálónk (duplacsokoládés kocka vanília fagyival + almás-dióskefíres házi süti)
Gyümölcstál
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IV. ajánlat: 7190.-Ft/fő „Street food II – „Színes forgatag jeligével”
Mini lángos fogadó falatok – ktejföllel, sajttal, pirított hagymával
Tapas bár:
padlizsánkrém
mascarpones-juhtúrókrém
tepertőkrém
mézes-májpástétom
tonhal krém
roston sült paprika fetasajt morzsákkal
roston sült édesburgonya kínáló
olivabogyó kínáló
serranó sonka
kakukkfüves gombafejek
Pulled Pork szendvics
Látvány grillen készített mini kolbász variációk
Karamellizált káposzta
Kacsabrassói vecsési savanyúságokkal kínálva
Zöldséges lasagne
Pácolt csirkemell csíkok grillen sütve
Csónakburgonya, párolt rizs
Grillezett zöldségek
Palacsintabár
Pohárkrém variációk gyümölcságyon
V. ajánlat: 7700.-Ft/fő – „Mindenmentes menü” (vegán-laktóz-gluténbarát
megoldások):
Gersli
Kevert saláta málnaecettel
Borsókrémleves zöldségchipsszel
Fehér paradicsomleves
Töltött burgonyacsónakok
Zöldségsaslik
Kelkáposztalevélbe töltött zöldségfasírt
Laktózmentes sajttal töltött padlizsántekercs
Rukkolás-aszaltparadicsomos durumtészta chilivel
Kemencében sült rozmaringos gyökérzöldségek olivával
Vegán zöldségtornyok
Chiapuding málnazselével
Gyümölcssaláta

Mini töltött káposzta 1390.-Ft/fő
vagy
Bugaci vörösboros marhapörkölt 1390.-Ft/fő: burgonyával vagy galuskával, valamint savanyúsággal
vagy
Ponyva csülöktál 1900.-Ft/fő: a csülök mellett kemencében sült steakburgonyát, savanyúságot,
tormát, mustárt és friss kenyeret szervírozunk.
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vagy
Házi borjúpaprikás kapros túrós galuskával 2490.-Ft/fő
vagy
Tapas bár: kencekínálókkal, sajtkrémekkel, zöldséghasábokkal, olivabogyó kínálóval, nacshos-szal,
pirítóssal 1690.-Ft/fő
vagy
Sajtbár: sajtkínálók dióval, szőlővel, almával 1690.-Ft/fő
Az éjféli menü csökkentett létszámra is rendelhető.

A feltűntetett árak bruttó árak.
5 év alatti gyermekek fogyasztása ingyenes. 10 éves korig a fogyasztásra vonatkozóan 50%os kedvezményt biztosítunk.
A személyzet részére (DJ, fotós, videós, ceremónia mester) 50%-os kedvezményt
biztosítunk.
Az ételek és italok vonatkozásában 10% szervízdíjat számítunk fel.
Meghosszabbított nyitva tartás esetén 23:00-tól 10.000.-Ft/óra díjat számítunk fel.
Éttermünkben a végösszeg kiegyenlíthető a készpénzes és utalásos fizetésen túl, bankkártyával
(kivéve AmEx), SZÉP kártyával, valamint étkezési jeggyel is (Erzsébet utalvány, Sodexo, Ticket
Expressz).
Szerződési feltételek, avagy azok a fontos kisbetűs részek:
 A rendezvény előtt 1 héttel kérjük megadni a végleges létszámot
 A szerződéskötéskor meghatározott létszám min 10%-os csökkenése esetén az
 árakat felülvizsgáljuk
 A rendezvény előtt 90 napig kötbér mentesen lemondható a rendezvény
 90 napon belüli lemondás esetén a rendezvény 25%-a fizetendő kötbérként.
 Minimum vállalási létszám 40 fő
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A vendéglétszámtól függően alakítható ki az elrendezés; ehhez mindenképpen egyeztetés szükséges.
Belső rész: Éttermünk emeleti szintje 25 fő befogadására alkalmas. Az alsó szinten
szintén 25 fő tud helyet foglalni. Party jellegű elképzelések esetén az alsó szinten
kerül kialakításra a tánctér, míg a felső szint a „csendesebb-beszélgetősebb-étkező”
tér.
Teraszok: Az éttermet 3 oldalról veszi körbe terasz „U” alakban; az öbölre néző,
fix fedésű és oldalfalazható teraszunk (elrendezéstől függően) 60 fő befogadására
alkalmas. A hátsó terület 28 fős, míg a Dunára néző terasz oldalunk 50 férőhelyes.
Ezen teraszoldalak fedése mobil sátrakkal oldható meg.
Az elrendezési lehetőségek itt tekinthetők meg:
http://www.cafeponyvaregeny.hu/wp-content/uploads/Elrendez%C3%A9s-25f%C5%91re-t%C3%A9len-emeleten_lent-t%C3%A1nct%C3%A9r.pdf
Az ajánlat nem vonatkozik kizárólagos étterem/területhasználatra!
Az ajánlatot a dátumra vonatkozóan 5 napig tudjuk fenntartani!
Az étterem zeneszolgáltatás tekintetében a Cloud Casting Szerzői Jogvédő Irodával áll szerződéses
kapcsolatban. Kérjük vegyék figyelembe, hogy amennyiben Önök az Artis Jus
Szerzői Jogvédő Egyesület kezelésében álló zeneműveket kívánják hallgatni, úgy
ennek bejelentési kötelezettsége van.
Golfautó bérlési lehetőség: 25.000.-Ft/nap, vagy 5000.-Ft/óra, vagy 1000.-Ft/menet.
A golfautó 5+1 személyes. reggel 9:00-tól másnap reggel 9:00-ig áll rendelkezésükre. Nagy segítséget
jelent, hiszen megkönnyíti a csomagok, dekorációs eszközök, a parkolóban felejtett
cuccok, a vendégek, a gyermekek, az idősebbek, az elfáradt bulizók - és még hosszan
sorolhatnánk – ki és beszállítását.
Technikai felszereltségünk, amelyek díjmentesen vehetők igénybe éttermünkben: projektor,
vetítővászon, flipchart, mágnestábla, 2 db aktív hangfal, vezetékes mikrofon.
Dekoráció:
Éttermünk díjmentesen biztosítja: fehér abrosz, tetszőleges színű szalvéta, díszterítés, váza,
mécsestartó, belógó mécsesek.
További lehetőség a fentieken túl: székmasni+szatén szalag, asztali futó, asztali virág vázában,
zsákvászon+csipke futó, tetszőleges szalvéta, fa korongok, csipkés mécsestartók,
vázák, menükártya képkeretekben. Ennek költsége: 1400.-Ft/fő.
A Pár saját készítésű dekorációjának felhelyezése 5000.-Ft/óra. A külső helyszín felépítése és
dekorálása 15.000.-Ft/alkalom. (székek, asztalok, függöny, boldogságkapu,
asztalszoknya, táblák)
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További lehetőségek, ajánlott szolgáltatók:
 Óvónéni a gyerekek mellé: 1500 Ft/óra (játékos feladatok, kincskeresés, stb)
 Zenével, zenekarokkal, DJ-vel kapcsolatban kérjük, vegyék fel a kapcsolatot
Asztalos Balázs kollegánkkal
a 06-20-399-1398-as telefonszámon.
www.hangokhaza.hu
 A fentiekben leírt dekorációnál összetettebb kívánságok esetén, kérjük vegyék
fel a kapcsolatot Asztalos-Huber Eszter kolleganőnkkel a 06-30-99-100-50-es
telefonszámon. www.hangulathaz.hu
 Cukrászda: szívesen ajánljuk a Nándori cukrászdát 06 1 215 8776
www.nandori.hu
 Szálláslehetőségek tekintetében ajánlott partnerünk: Hunguest Hotel Griff
(1113 Bartók Béla út 152.) 06 1 204 0044 www.griffhotelhu
Program lehetőségek a vendégek részére:
 Nyitótánc oktatás az Ifjú Pár részére (több alkalom) összesen kb 30.000.-Ft –
egyedi megbeszélés szerint
 Pálinka kóstoltatás sommelier vezetésével. Költsége 20.000 Ft + az
elfogyasztott pálinka mennyisége
 Borkóstoltatás sommelier vezetésével. Költsége 20.000.-Ft + az elfogyasztott
bor mennyisége
 Vitorlázás az öbölben: 50.000 Ft (létszámtól és időtartamtól függően)
 Az Ifjú Pár motorcsónakkal érkezik a túlpartról az étterem mólójához: 5.000
Ft-tól
 Dalszerzés az Ifjú Párnak profi zenekar segítségével: 160.000 Ft
 Tánctanítás a násznép részére: 30.000 Ft-tól
Kiegészítő eszközök bérlése:
 sátorbérlet 3x6 méteres sátor 22.000 Ft/db
 könyöklőasztal 3600 Ft/db
 hőgomba 8.000 Ft/db

Elérhetőségünk/posta címünk: Café Ponyvaregény, 1117 Bp, Kopaszi gát 12. épület.
A bejárattól található parkolótól kb 500 m könnyű séta megtétele után érhető el az épület.
Gépkocsival: a Lágymányosi híd budai hídfőjénél, (a Dombóvári út híd alatti kanyarulatában)
kezdődik a gát bejárata. A parkolási díj 600.-Ft/nap. (A mindenkori Kopaszi Gát Parkolási Rendje szabályzatnak megfelelően változhat) Gépkocsi tárolási díj, - amennyiben a gépkocsit csak másnap
viszik el – 5.000.-Ft.
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A parkolási díj fizetését akár át is vállalhatják autóval érkező vendégeiktől; ennek nincsen plusz
költsége, csak előzetes bejelentési kötelezettsége.
BKV-val: az 1-es villamos „Info Park” megállójától 250 méterre található a gát bejárata.
GPS koordináták: É47,4621285; K19,0609335
Reméljük árajánlatunk elnyeri tetszésüket! Egy személyes egyeztetés során szívesen mutatjuk meg
helyszínünket és szolgálunk bővebb felvilágosítással!
Üdvözlettel:

Garamvári Ildikó
06 20 9832446
gazdasszony

