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

A parkolótól az éttermünkig vezető út gyorsabb leküzdése érdekében golfautó bérelhető, amelynek
költsége: 32.000.-Ft+áfa/nap.
Érkezéskor Vendégeinket napindítóként kávékölteményekkel várjuk. Az asztalokra a kívánt
reggeli falatokat készítjük, valamint bőven ellátjuk a résztvevőket ásványvíz, szóda és üdítő
ital bekészítéssel is. Az összejövetelt egy könnyű és finom ebéd követ, majd a rendezvény
résztvevőitől egy jól megérdemelt desszerttel búcsúzunk.

A variáció – tételes elszámolás: a rendezvény ideje alatt tételesen vezetjük a megrendelt italokat,
amelyeket vagy a vendégek rögtön rendeznek, vagy a Megrendelő a rendezvény
végén egyösszegben fizet. Ebben az esetben meghatározható akár keretösszeg is,
amelynek elérése után már Megrendelő helyett, a vendégek saját maguk számára
fizetik fogyasztásukat.
B variáció – limitált italfogyasztás kávészünetre 890.-Ft/fő+áfa: 1 adag üdítőital+ 1 adag
ásványvíz+ 1 adag kávé/fő
C variáció – korlátlan alkoholmentes csomag a ház üdítőiből 1590.-Ft+áfa/fő 3 óra
időtartam: A rendezvény teljes időtartama alatt korlátlan italfogyasztás a házi
üdítőitalaiból kancsóból kínálva házi szörp, házi jeges tea, házi limonádé, szóda és
fejenként egy adag kávé.
D variáció – korlátlan alkoholmentes italfogyasztás 3 óra időtartam 1790.-Ft/fő+áfa: A
rendezvény teljes időtartama alatt korlátlan alkoholmentes italfogyasztás Coca
Cola termékcsalád, Cappy 100%-os és egyéb termékek, Naturaqua ásványvíz,
Mokador kávé-, és teaféleségek
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Ételkínálatunkról általában:
Természetesen a menüsorok módosíthatók, „mixelhetők”, illetve szívesen elkészítjük az Önök
kívánságának megfelelő, a felsorolásban nem szereplő ételeket is.
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 igénye esetén a’la
minute elkészítjük az érintettekkel előre leegyeztetett ételeket.

I. Variációk reggeli falatozáshoz:
I.1.

variáció 850.-Ft+áfa/fő: pogácsa variáció, sós-aprósütemény (5-5 dkg/fő)

I.2. variáció 1390.-Ft/fő+áfa: kence variációk (mascarpones-juhtórókrém, padlizsánkrém,
májpástétom) friss zöldséggel, pirítóssal, friss pékáruval
I.3.

variáció: miniszendvicsek (3 db/fő): 1290.-Ft/fő+áfa

I.4.

variáció: miniszendvicsek, pogácsa, édes aprósütemény, gyümölcstál 1690.-Ft+áfa/fő

I.5.

variáció „Reggeli sarok” 2690.-Ft/fő+áfa:
corn flakes,
joghurt,
lekvár, vaj,
kence variációk (mascarpones-juhtórókrém, padlizsánkrém, májpástétom) friss
zöldséggel, pirítós,
főtt virsli (mustár, torma),
friss péksütemények (édes-sós),
100% frissen facsart narancslé

I.6.

variáció „Villásreggeli” 3290.-Ft/fő+áfa:
Üvegtálkákban kikészítve: vaj, házi lekvár variációk
Friss péksütemények
Natur joghurt
Gyümölcsjoghurt
Müsli, Corn Flakes
Kínáló tálunk többféle kencékkel, zöldséghasábokkal és pirítóssal: padlizsánkrém
és mascarpones-juhtúrókrém
Főtt virsli mustárral és tormával
Magyaros omlett
Bundás kenyér
Tejbegríz
Gyümölcstál idénygyümölcsökből

I.7. variáció: „Villásreggeli Supreme” 4990 Ft/fő+áfa
Francia sajttál dióval, aszalt paradicsommal, olivával
Felvágott variációink fatálon tálalva
Üvegtálkákban kikészítve: vaj, túrókrém, lekvár, padlizsánkrém, mascarponesjuhtúrókrém
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Natur joghurt
Házi gyümölcsjoghurt
Müsli, Corn Flakes
Friss péksütemények
Kaszinótojás salátaágyon
Töltött karajszeletek burgonyasalátával
Koktélvirsli
Grillkolbászkák
Baconszalonnás omlett
Bundáskenyér
Gyümölcstál idénygyümölcsökből

II. Variációk bőségtálas megoldásokra: (maximum 20 főig)
II.1. Hagyományos sültestál (3390.-Ft+áfa/fő):
Húsleves (4 személyenként levestálban kínálva)
Sültes tál (Natúr csirkemell, pácolt szűzérme, juhtúróval töltött-baconbe göngyölt
csirkemell falatok, rozmaringos egészben sült karaj,
zöldségsaslik, párolt rizs, fűszeres steakburgonya, savanyúság
Házi süteményes kínáló falatok
II.2. Sültestál fatálon szervírozva (3590.-Ft+áfa/fő):
Kencés kínáló tál (mascarpones-juhtúrókrém, padlizsánkrém, májpástétom
zöldséghasábokkal, pirítóssal)
Brokkolikrémleves pirított mandulával (4 személyenként levestálban kínálva)
Sültes tál (Grillezett szűzérme, csirkemell szelet gombával sütve, szűztönkök baconbe
szorítva, sült camambert fokhagymával tűzve) párolt
jázminrizzsel és steakburgonyával, savanyúsággal
Házi süteményes kínáló falatok
II.3. Terülj-terülj (3190.-Ft+áfa/fő):
Erdei gombaleves gazdagon
Kemencében sült csirkecombok rozmaringos zöldségágyon
Pácolt sertésszűz szeletek hagymalekvárral és fügemustárral
Házi sütemény kínáló falatok
II.4. Kemencében sült csülöktál (3190.-Ft+áfa/fő):
Padlizsánkrém és mascarpones juhtúrókrém pirítóssal és zöldséghasábokkal
kínálótálakon
Csülöktál (torma, mustár, fűszeres steakburgonya, savanyúság, friss kenyér)
Citrushab gyümölcssaláta ágyon

III. Variációk tányérszervízre (kérjük maximum 1 fajtát szíveskedjenek
kiválasztani!):
III.1. Ajánlat: (2890.-Ft+áfa/fő)
Erdeigyümölcskrém leves mandula szórással
Sajtmártásos csirkemell bazsalikomos grillzöldséggel és párolt rizzsel
Almás-kefíres házi süti baracklekvárral
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III.2. Ajánlat: (2890.-Ft+áfa/fő)
Vasárnapi tyúkhúsleves
Rozmaringos sertéskaraj fűszeres steakburgonyával, hagymalekvárral
Csupacsokoládés kocka
III.3. Ajánlat: (3390.-Ft+áfa/fő)
Sült camambert bagettel és pirított olivás-koktélparadicsommal
Baconbe szorított csirkemell falatok karfiolpürével
Lazacderék aszaltparadicsomos-spenótos tagliatelle tésztával
Gyümölcssaláta mentás citrushabbal
III.4. Ajánlat: (4190.-Ft+áfa/fő)
Caesar saláta pirított jércével
Gorgonzola krémleves
Konfitált kacsamell narancsos-ribizlimártással, vadrizzsel
Fehércsokoládés sajttorta
+1 Vegetáriánus ajánlat: (3090.-Ft+áfa/fő)
Réteslapban sült fetasajt saláta ágyon
Erdeigombás rizotto
Fehércsokoládés sajttorta

IV. Variációk svédasztalra (minimum 18 fő)
Svédasztalos ajánlataink:
IV.1. Variáció 3390.-Ft+áfa/fő:
Előétel: Kevert saláta fűszeres joghurt öntettel
Főétel: Sajtmártásos csirkemell szeletek
Tüzes sertésoldalas
Köret:
Párolt rizs
Parázsburgonya
Savanyúság mix
Desszert: Házi csupacsokoládés süteményünk gyümölcsöntettel
IV.2. Variáció 3590.-Ft+áfa/fő:
Előétel: Kencevariációk zöldséghasábokkal, pirítóssal (májpástétom,
padlizsánkrém, mascarpones-juhtúrókrém)
Leves: Igazi erőleves eperlevél tésztával
Főétel: Csirkemell csíkok snidlinges-friss zöldfűszeres-tejszínes mártással
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Egészben sült, fokhagymával tűzdelt rozmaringos sertéskaraj,
hagymalekvárral
Köret:
Bazsalikomos grillzöldség
Sáfrányos párolt rizs
Fűszeres steakburgonya
Desszert: Almás-diós-kefíres házi sütemény saját birsalma lekvárunkkal
IV.3. Variáció: 4990.-Ft+áfa/fő:
Előétel: Kevert saláta két féle házi öntetünkkel
Leves: Vasárnapi húsleves gazdagon, szalmazöldségekkel, eperlevél tésztával
Almakrémleves almaszirommal és Szabolcsi almapálinkával
Főétel: Zöldségsaslik
Lazacos-színeszöldséges penne
Kemencében sült rózsaborsos kacsacombok olivás zöldségágyon
Édes hagymás-mustáros sertés tarja roston sütve, törtburgonyával
Köret: Kemencében sült zöldségek
Törtburgonya
Vecsési savanyúság mix
Desszert:Pohárkrém variációk
IV.4. Variáció 5590.-Ft+áfa/fő:
Előétel: Kakukkfüves-gombás rétes
Kertész saláta házi öntetünkkel
Leves: Fácán erőleves reszelt zöldségbetéttel
Hideg körtekrém leves habcsókkal
Főétel: Roquefortos csirkecsíkok
Pulykamell szezámos bundában
Borókabogyóval pácolt sertésszűz konyakos erdeigombás raguval
Kapros harcsaragu
Köret: Juhtúrós csuszatészta
Karika burgonya
Párolt jázminrizs
Vecsési savanyúság mix
Desszert:Gyömölcssaláta ágyon tálalt mentás citrushab
Almás-máktorta
IV.5. Variáció 6490.-Ft+áfa/fő:
Előétel: Görög saláta oregánós juhsajttal
Caesar saláta pirított jércével
Leves: Tejszínes, piros gyümölcsökből komponált krémleves pirított mandulával
Citromos raguleves burgonyagombóccal
Főétel: Kemencés zöldségek olvasztott sajtmorzsákkal
Barack chutney-val és őszibarack darabokkal töltött pulykamell rolád
Kemencében sült rózsaborsos libacombok zöldséghalmon
Konfitált sertésjava chardonnaymártással
Egzotikus marhafelsál csíkok zöldségraguval
Köret: Olivás-zöldséges szélesmetélt
Francia rakott burgonya
Fűszeres karikaburgonya
Párolt jázmin rizs
Kemencében sült zöldségek
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Desszert:Gyümölcstál idénygyümölcsökkel
Kemencés rétesvariációk Tokaji aszus vanília sodóval
V. Variációk helyszínen történő menüválasztással (szűkített étlap):
Leves:

Vasárnapi tyúkhúsleves
vagy
Hideg almakrémleves almaszirommal

Főétel:
Sajtmártásos csirkemell bazsalikomos grillzöldséggel és párolt rizzsel
vagy
Baconbe szorított sertésszűz kelraguval, steakburgonyával
vagy
Réteslapban sült fetasajt cukkinivel, saláta ágyon
vagy
Harcsapaprikás juhtúrós sztrapacskával
Desszert:

Csupacsoki kocka mogyoróban hempergetve, sós karamellel
vagy
Gyümölcssaláta mentás citrushabbal

A fenti ebédmenü (3 tetszőleges fogás) költsége 3290.-Ft+áfa/fő

Az ételek és italok vonatkozásában 10% szervízdíjat számítunk fel.
Helyben készített ételeink és alkoholmentes italaink vonatkozásában az áfa mértéke 5%, egyéb
termékek esetében 27%.
Nyitvatartási időn (11:00-22:00) túli/korábbi nyitva tartás esetén 5000.-Ft+áfa/óra díjat
számítunk fel.
Éttermünk használata ital-, illetve ételcsomag megrendelése esetén díjmentes. Ettől eltérő
esetben, valamint kizárólagossági igény esetén terembérleti díjat számítunk
fel! Ennek mértéke függ a választott naptól, időtartamtól és a kiválasztott
étel-, és italcsomag értékétől.
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Éttermünkben a végösszeg kiegyenlíthető a készpénzes fizetésen túl, bankkártyával (kivéve American
Express), SZÉP kártyával, valamint étkezési jeggyel is (Erzsébet utalvány).
Átutalással történő fizetésre a szolgáltatási szerződés aláírása, valamint 30% előleg megfizetése esetén
van lehetőség.

A vendéglétszámtól függően alakítható ki az elrendezés; ehhez mindenképpen egyeztetés szükséges.
Belső rész: Éttermünk emeleti szintje 25 fő befogadására alkalmas. Az alsó szinten
25 fő tud helyet foglalni. Party jellegű elképzelések esetén az alsó szinten kerül
kialakításra a tánctér, míg a felső szint a „csendesebb-beszélgetősebb-étkező” rész.
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: 32.000.-Ft+áfa/nap
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.

Program lehetőségek Vendégeink részére:
 Gasztro feladatok főzőiskolával: több sziget kialakítása, ahol a résztvevők saját
maguk számára készíthetik el az ételeket: flambírozás, sushi tekerés,
kolbásztöltés, marcipán készítés, stb (6.000.-Ft+áfa-tól/fő – létszám és időtartam
függvényében)
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 Zeneest – profi zenekarral, céginduló készítéssel, annak előadásával. A céginduló
elkészítését a vendégek végzik, a zenészek segítenek az egész folyamatban, a
hangszerelésben és az előadásban. (190.000.-Ft+áfa -tól – létszám és időtartam
függvényében)
 Vitorlázó / sárkányhajós verseny és oktatás a Lágymányosi öbölben (Vitorlázás:
8.000.-Ft+áfa -tól/fő – létszám és időtartam függvényében) Sárkányhajózásra
vonatkozó árajánlat kéréséhez kérem vegyék fel a kapcsolatot Járosi Péterrel: 06
30 933 60 94-es telefonszámon.
 Sörest Magyarország régióinak vagy a környező országok söreinek és ételeinek
bemutatásával (a kiválasztott sörrégió italaira szabott svédasztalos ételajánlattal)
 Pálinkaest sommelierrel (akár sétáló sommelier-vel is)
 Borvacsora sommelierrel (akár sétáló sommelier-vel is)
 Ügyességi feladatok (túlélőtúrák) a gát területén, stb (vaktérképpel, túrával)
 Piknik party: kosrakban összeállított minden földi jóval, plédekkel,
sporteszközökkel (1700.-Ft+áfa -tól/fő)
 Gazdálkodj okosan! – cégük „pénzével”: projektorral kivetített régi-jó
Gazdálkodj okosan! társasjáték, amelynek mezői és szerencsekártyái az Önök
cégére vannak átalakítva.
 Mézeskalács ház építés, díszítés (2.000.-Ft+áfa -től/fő – létszám és időtartam
függvényében)
 Kolbásztöltés (2.000.-Ft+áfa -től/fő – létszám és időtartam függvényében)
 Retro vagy Karaokee party (170.000.-Ft-tól)
 DJ (150.000.-Ft+áfa -tól)
 Zenekar (80.000.-Ft+áfa -tól) (2 fős zenekartól a Jazz Bandig)
 Zenével, zenekarokkal, DJ-vel kapcsolatban kérjük vegyék fel a kapcsolatot
Asztalos Balázs kollegánkkal a a 06-20-399-1398-as telefonszámon.
 Óvónéni a gyerekek mellé: 1500.-Ft+áfa /óra (játékos feladatok, kincskeresés,
sport vetélkedők, tánc, stb)
 Családi nap: kézműveskedéssel, óriás csocsóval, sportvetélkedőkkel, légvárral
(egyedi ajánlat)
Kiegészítő eszközök bérlése:
 sátorbérlet 3x6 méteres sátor 18.000 Ft+áfa/db
 könyöklőasztal 3600 Ft+áfa /db
 hőgomba 8.000 Ft+áfa /db
 párásító ventilátor 3000.-Ft+áfa /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. A parkolási díj fizetését akár át is vállalhatják autóval érkező vendégeiktől; ennek
nincsen plusz költsége, csak előzetes bejelentés és engedélyeztetés szükséges.
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BKV-val: az 1-es villamos vagy a 103-as busz „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

