Trófea Grill Étterem

CORNUTO Kft. 1033 Budapest, Laktanya u. 5.
Asztalfoglalás: +36 1 208 8000
+36 1 208 8001
+36 20 255 6347
Fax: +36 1 208 8004
E-mail: obuda@trofeagrill.com

Ismertető és árajánlat rendezvényre

Szeretettel köszöntjük az óbudai Trófea Grill Étteremben!
Kérjük, tekintse meg a rendezvények lebonyolítására vonatkozó részletes ismertetőnket!
Több mint 10 éves Trófea tapasztalattal a tarsolyunkban, nemzetközi díjakkal kitüntetett
séfünkkel, személyzetünk gondos igyekezetével szeretnénk vendégeink számára minden jeles
alkalmat felejthetetlenné és emlékezetessé varázsolni. Éttermünk 4 különböző helyiségben
összesen 250 főt tud kiszolgálni.
Termeink kapacitása:
•
•
•
•

Halászterem
Agancsos terem
Vadász terem
Nagy terem

20 fő
25 fő
45 fő
160 fő
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Tavasztól őszig két különálló kerthelyiséggel állunk Vendégeink rendelkezésére.
•
•

Kisterasz
Nagyterasz

80 fő
160 fő

A Trófea Grill Étterem a következő rendezvények számára biztosít ideális helyszínt:
•
•
•
•

céges rendezvények, üzleti tárgyalások, prezentációk,
esküvők (csak néhány lépésre az óbudai házasságkötő teremtől),
baráti, családi ünnepek és összejövetelek: keresztelő, születésnap, évforduló, halotti tor
osztálytalálkozók, jubileumok, stb.

Általános információk:
Éttermünk svédasztalos, önkiszolgáló rendszerben működik, ennek előnyeit kihasználva a
Vendégek kedvükre válogathatnak több mint 100 féle ételből, fix áron!
Bőséges kínálatunkban a hagyományos magyaros ételek mellett a nemzetközi konyha
remekei, vegetáriánus ínyencségeket képviselő fogások egyaránt megtalálhatók.
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Hideg és meleg előételek, levesek, frissensültek, grillételek, készételek, saláták, desszertek,
szezonális gyümölcsök, sajtok, helyben sütött természetes alapanyagokból készített pékáruk
mellett különböző pácokban érlelt húsokat (csirke, pulyka, kacsa, sertés, marha, hal, tenger
gyümölcsei),
házi
kolbászkülönlegességeket,
zöldségeket
frissen
grillezünk
látványkonyhánkban a Vendégek kívánsága szerint.
Az ár az ételeken kívül a standard italkínálat korlátlan fogyasztását is tartalmazza:
szénsavas és szénsavmentes üdítők, ásványvíz, csapolt sör, folyó bor, pezsgő, kávé, capuccino,
tea.
Kínálatunk sokszínűsége lehetővé teszi, hogy ételérzékeny vendégeink is találjanak számukra
fogyasztható ételeket. Ezzel kapcsolatban kérje konyhafőnökünk és a feltöltő személyzet
segítségét.
Állandó kínálatunkat az évszakokhoz, hagyományos ünnepekhez és eseményekhez igazítva
különböző
programokkal
színesítjük.
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Ön ünnepel, a tortát mi adjuk ajándékba!

50 FŐNÉL KISEBB RENDEZVÉNY
A napi választékból összeállított svédasztalunkról,
látványkonyhánk kínálatából, standard italkínálatunkból
korlátlanul fogyaszthatnak. Egyéni igényeiket - előzetes
egyeztetéssel -figyelembe tudjuk venni. Az étterem
foglaltságától és a csoport létszámától függően lehetőség
szerint elkülönített teremrészben foglalhatnak helyet fehér
vagy kockás abrosszal terített asztaloknál.
50 főnél kisebb rendezvény esetén a csoport létszámának
megfelelő méretű csokoládétortát adunk ajándékba.
A személyenként fizetendő ár megegyezik az étterem éppen
aktuális áraival. A rendezvény időpontját az étterem
turnusbeosztásához igazítjuk.
Ebéd ár:
•
•

Hétfőtől – péntekig (12:00-14:15; 14:30-17:00)
Szombaton és vasárnap (11:30-14:00; 14:30-17:00)

4.200,- Ft / fő*
6.900,- Ft / fő*

Vacsora ár:
•
•
•

Hétfőtől – csütörtökig (18:00-23:00)
Pénteken és szombaton (18:00-24:00)
Vasárnap (17:30-20:30)

5.500,- Ft / fő*
6.900,- Ft / fő*
5.900,- Ft / fő*

*Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Az aktuális árakról tájékozódjon recepciónkon!

50 FŐNÉL NAGYOBB RENDEZVÉNY
Nagytermünkben maximum 160 főnek tudunk helyet biztosítani.
Az éttermi közös svédasztalról és standard italkínálatunkból korlátlanul fogyaszthatnak. A
svédasztal választékának kialakításában egyéni igényeket előzetes egyeztetés alapján
figyelembe tudunk venni.
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50 főnél nagyobb csoportnál a létszámnak megfelelő méretű fehér marcipán bevonatú
dísztortát adunk ajándékba!

Amennyiben a rendezvény az étterem turnusbeosztásához igazodik, akkor az egyénenként
fizetendő árak:

Ebéd ár:
•
•

Hétfőtől – péntekig (12:00-14:15; 14:30-17:00)
Szombaton és vasárnap (11:30-14:00; 14:30-17:00)

4.200,- Ft / fő*
6.900,- Ft / fő*

Vacsora ár:
•
•
•

Hétfőtől – csütörtökig (18:00-23:00)
Pénteken és szombaton (18:00-24:00)
Vasárnap (17:30-20:30)

5.500,- Ft / fő*
6.900,- Ft / fő*
5.900,- Ft / fő*

*Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Az aktuális árakról tájékozódjon recepciónkon!

A rendezvény időpontját nem feltétlenül szükséges az étterem turnusbeosztásához igazítani.
A turnusbeosztástól eltérő időpontú rendezvény esetén az egyénenként fizetendő árak:
Ebéd ár:
•
•

Hétfőtől – péntekig (12:00-17:00)
Szombaton és vasárnap (11.30-17:00)

6.100,- Ft / fő
7.700,- Ft / fő

Vacsora ár:
•
•
•

Hétfőtől – csütörtökig (18:00-23:00)
Pénteken és szombaton (18:00-24:00)
Vasárnap (17:30-20:30)

Zártkörű rendezvények/Zártkörű esküvők:

5.500,- Ft / fő
6.900,- Ft / fő
5.900,- Ft / fő
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Ha zártkörű rendezvényt szeretne, akkor a kért teremrész méretétől függően minimum 70
fő/110 fő/130 fő fix fizetése szükséges. A kerthelyiség egy része is zártkörűen tartozik a
lefoglalt teremrészhez.

Ha a teljes nagytermet szeretné kibérelni, akkor 150 fő fix fizetése szükséges és a kerthelyiség
egy része hozzátartozik a lefoglalt teremhez. (Zártkörű rendezvény esetén is az éttermi közös
svédasztalról fogyaszthatnak.)
Zártkörű rendezvény ára kerthelyiség nélkül:
Zártkörű rendezvény ára kerthelyiséggel:

7.200,- Ft / fő
7.900,- Ft / fő

A svédasztal választékának kialakításában egyéni igényeket előzetes egyeztetés alapján
figyelembe tudunk venni.

•
•

Termeink és a berendezés esküvőhöz illő különleges dekorációja (az ár nem tartalmazza):
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•

Virágdekorációk: virágkötő partnerünk változatos és nagyon sokszínű dekorációs lehetőséget
biztosít (asztaldíszek, csokrok, dekorációk), rendezvények díszítését is vállalja
Italok: Éttermünkben az alkalomra megrendelt röviditalokat nagykereskedelmi áron
értékesítjük, és kizárólag a már megbontott üvegű italokat számlázzuk ki a megrendelő részére.

Egyéni dekoráció behozható, azt az ár nem tartalmazza.
További kérdéseikkel kérjük, forduljon recepciónk munkatársához!

Ingyenes szolgáltatásaink:
Tegye még emlékezetesebbé, személyesebbé rendezvényét és használja ki a rendelkezésre álló
technikai eszközeinket: projektor, vetítő vászon, vezeték nélküli internet, telefon akkumulátor
feltöltés.
Egyéb szolgáltatásaink:
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•
•
•
•
•
•
•

Rendezvények alkalomhoz illő különleges dekorációja (karácsonyi, születésnapi,
Márton-napi, esküvői stb.)
Virágdekorációk
Sátorbérlés, kitelepülés
Kültéri tűzijáték szervezése
Gyermekeknek játszóház szervezése bohóccal
(lufi hajtogatás, zöldségbábok)
Fotós, videós szervezése
Vendégkártya

Rendelhető programlehetőségek:
•
•
•
•
•
•
•

Folklór műsor
Borvacsora
Operett-est
Cigányzenés vacsora
Kerti rendezvények: ökörsütés, szabadtéri grillezés,
Szüreti programok
Disznóvágás, disznótoros

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ajánlatainkat rugalmasan tudjuk alakítani az

egyéni igényeknek, kéréseknek megfelelően. Amennyiben a részletekre vonatkozóan
bármilyen kérdése felmerül, kérjük, forduljon az éttermi recepció munkatársaihoz, akik
örömmel válaszolnak Önnek!
Reméljük tájékoztatónk megnyerte tetszését és bízunk benne, hogy hamarosan Önt is
vendégeink között köszönthetjük éttermünkben.
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