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Trófea Grill Étterem 
Gustazione Kft. 
1145 – Budapest         
Erzsébet királyné útja 5.       
 
Asztalfoglalás:  06 1-251-6377 

06 20-251-6377 
06 30-251-6377 

Fax:    06 1-222-7254 
E-mail:    zuglo@trofeagrill.com 
        
 
Tisztelt Házasulandó Párok! 
 
 
Köszönti  Önöket a Trófea Grill zuglói étterme. 
 
 
 
 
Az étterem esküvői ajánlatát szeretnénk Önökkel megismertetni, bízva abban, hogy a 
meghatározó esemény helyszínéül a Trófea Grill zuglói éttermét választják. 
 
Éttermünk svédasztalos rendszerben működik, meghatározott összegért korlátlanul 
válogathatnak a több mint százféle ételt kínáló svédasztalunkról, így a meghívott 
násznép egyénileg, saját ízlése szerint választhatja ki az ünnepi étket.    
Ne feledjék, hogy áraink korlátlan italfogyasztást is tartalmaznak. 
 
Ajánlatunk többféle lehetőséget kínál, egyeztetés alapján rugalmasan igazíthatók az 
egyéni igényekhez. 
 
Amennyiben a részletekre vonatkozóan bármilyen kérdésük merül fel, forduljanak 
az éttermi recepció munkatársaihoz, akik örömmel válaszolnak az Önök kérdéseire, 
és kérésükre összeállítják a személyre szóló ajánlatot. 
 
 

 
Meglepetések helyett…. 
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 AJÁNLATAINK  
 
50 főnél kisebb létszámú esküvő esetén: 

• Az éttermi közös svédasztal és látványkonyha kínálatával 
• Korlátlan étel- és italfogyasztással a napi kínálatból, előre egyeztetett 

kívánságokat figyelembe veszünk. 
• Tört fehér /vajszínű abrosszal terítve  
• létszám minimum nélkül, lehetőség szerint szeparáltan 
• menyasszonyi-, születésnapi tortát ajándékként biztosítja éttermünk. 

A napi választékból összeállított svédasztalunkról, látványkonyhánk kínálatából, 
standard italkínálatunkból korlátlanul fogyaszthatnak.  Az étterem foglaltságától 
és a csoport létszámától függően lehetőség szerint elkülönített teremben vagy 
teremrészben foglalhatnak helyet, fehér abrosszal terített asztaloknál. 
Minimálisan fizetendő létszám nincs meghatározva. 

 
A hét minden napján nyitva vagyunk, és a következő időpontokban és árakkal 
várjuk kedves vendégeinket:  
 
Ebéd ár: 

• Hétfőtől – péntekig ( 12:00 – 14:15 ; 14:30 – 17:00)  4500Ft/fő 
• szombat, vasárnap ( 11:30 – 14:00 ; 14:15 – 17:00)  7000Ft/fő 

Vacsora ár: 
• hétfőtől – csütörtökig (17:30 - 23:00)                          5500Ft/fő 
• pénteken – szombaton (17:30 – 24:00)                         7000Ft/fő 
• vasárnap (17:30 – 20:30)      6000Ft/fő 
 

Dupla időtartamra: 
A Nagytermünben és a Diana-termünkben: 
12:00 – 17:00 –ig  
 

- hétfőtől – péntekig: 
- szombaton és vasárnap: 

7000 Ft /fő 
8000 Ft /fő 

18:00 – 23:00 –ig:  
 

Hétfőtől – csütörtökig: 
Péntek, szombat és vasárnap: 

7000 Ft/fő 
8000Ft /fő 

 
A fölszinti különtermünkben /Tükör-terem/: 
12:00 – 17:00 –ig  
 

hétfőtől – péntekig:  
Szombaton és vasárnap: 

7000 Ft /fő 
9000 Ft /fő 

18:00 – 24:00 –ig:  
 

Hétfőtől – csütörtökig: 
Péntek, szombat és vasárnap: 

9000 Ft/fő 
9000 Ft/fő 
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Éttermünkben három külön terem áll a vendégek rendelkezésére: 
 
Különtermeink a helyiség nagyságához igazított minimum létszám alapján számolt 
díj fizetése ellenében zártkörűsíthetőek. 
 
 
„Nagyterem”: 
 

• A terem két oldalán hangulatos boxok találhatóak, középen pedig hosszú 
összetolt, vagy különálló asztaloknál teríthetünk vendégeinknek. 

• Nagytermünkben maximum 160 főnek tudunk férőhelyet biztosítani. 
• Korlátlan étel- és italfogyasztással a napi kínálatból, előre egyeztetett 

kívánságokat figyelembe veszünk. 
• aranyszínű, vagy vajszínű abrosszal terítve  
• minimumlétszám meghatározott 
• menyasszonyi-, születésnapi tortát ajándékként biztosítja éttermünk. 

A korlátlan fogyasztás a svédasztal, a látványkonyha kínálatára, valamint a standard 
italkínálatra vonatkozik. Ezen felül, zene, zenész, díszítés az esküvői 
rendezvényre behozható. 

Zártkörűség feltétele: 
 

• Vasárnaptól–szerdáig ( 12:00–14:15 ; 14:30–17:00;  
17:30- 20:30 ; 21:00 – 24:00) : 

120 fő minimum létszám fizetése 
 

• Csütörtöktől – szombatig ( 11:30–14:00 ; 14:15–17:00;  
17:30-20:30 ; 21:00–24:00) : 

150 fő minimum létszám fizetése 
 
 12:00 – 17:00 –ig , 18:00 – 24:00 –ig:  

Bármelyik napon: 120 fő minimum létszám fizetése 
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„Diana terem”: 
 

• A terem dísze egy hatalmas intarzia berakásos fal, mely egy vadász jelenetet 
ábrázol. Jól elkülönül az étterem többi termétől, viszont könnyedén elérhető a 
svédasztal kínálata, így kiválóan alkalmas zártkörű esküvők fogadására. 

• Diana termünkben maximum 60 főnek tudunk férőhelyet biztosítani. 
• Korlátlan étel- és italfogyasztással a napi kínálatból, előre egyeztetett 

kívánságokat figyelembe veszünk. 
• aranyszínű, vagy vajszínű abrosszal terítve  
• minimumlétszám meghatározott 
• menyasszonyi-, születésnapi tortát ajándékként biztosítja éttermünk. 
 

Zártkörűség feltétele: 
• Bármelyik napon: (12:00–14:15 ; 14:30–17:00; 17:30-20:30; 21:00–24:00) : 

50 fő minimum létszám fizetése 
Dupla időtartamra: 
• Bármelyik napon: (12:00 – 17:00 –ig 18:00 – 24:00 –ig):  

50 fő minimum létszám fizetése 
 
 „Tükör terem”: 
 

• Tükörtermünk az étterem fölszintjén található. Nagyon hangulatos, ideális 
családi rendezvények, esküvők, konferenciák helyszínéül. Ebben a teremben, 
egy külön svédasztal van felállítva vendégeinknek a termen belül, így teljes 
mértékben elszeparáltan tartható a rendezvény. 

• Tükörtermünkben maximum 70-80 főnek tudunk férőhelyet biztosítani. 
• Korlátlan étel- és italfogyasztással a napi kínálatból, előre egyeztetett 

kívánságokat figyelembe veszünk. 
• aranyszínű, vagy vajszínű abrosszal terítve  
• minimumlétszám meghatározott 
• menyasszonyi-, születésnapi tortát ajándékként biztosítja éttermünk. 
• Projektor, DVD, videó használata a teremben biztosított. 
• Vetítővászon 
 

Zártkörűség feltétele: 
• Bármelyik napon: ( 12:00–14:15 ; 14:30–17:00; 17:30- 20:30 ; 21:00 – 24:00) : 

55 fő minimum létszám fizetése              
 

A korlátlan fogyasztás minden esetben a svédasztal kínálatára, valamint a standard 
italkínálatra vonatkozik. Ezen felül, zene, zenész, díszítés az esküvői rendezvényre 
behozható. 
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További fontos információk: 
 

• Az esküvői-, születésnapi tortát létszámhoz igazodva készíti el cukrászunk. 

• Éttermünk 24:00 óráig tartó nyitva tartásának meghosszabbítására van 
lehetőség ( max. 03:00-ig ! ): 

Diana termünkben 60.000 Ft/ óra, 

Tükör termünkben 70.000 Ft / óra, 

Nagytermünkben 100.000 Ft / óránkénti többletköltség ellenében. 

Ez idő alatt az étel- és az ital kínálat biztosítva van. 

• A standard italkínálaton felül van lehetőség röviditalok, illetve minőségi 
palackozott borok megvásárlására, fogyasztására, zártkörű rendezvény esetén 
külön rendelhető a rendezvényre. 

• Vezeték nélküli internet hozzáférést tudunk biztosítani 

• Akcióink a kiemelt időszakokra nem 
vonatkoznak (december és június hónapok) 
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