Szeretettel köszöntjük az újbudai Trófea Grill étteremben!
Kérjük, tekintse meg a rendezvények lebonyolítására vonatkozó részletes ismertetőnket!

Több mint 15 éves Trófea Grill éttermi tapasztalattal a tarsolyunkban, nemzetközi díjakkal kitüntetett
Chefeinkkel, személyzetünk gondos igyekezetével szeretnénk vendégeink számára minden jeles alkalmat
felejthetetlenné és emlékezetessé tenni. Éttermünk 6 különböző helyiségében elrendezéstől függően
összesen 300-400 főt tud kiszolgálni.

Trófea Grill étterem | Ospite Kft.
1117. Budapest, Hauszmann Alajos u. 6/b

Asztalfoglalás: +36 1 481 3000; +36 20 423 36 79
E-mail: ujbuda@trofeagrill.com
Web: www.trofeagrill.com

1

A Trófea Grill étterem a következő rendezvények számára biztosít
ideális helyszínt:
-

esküvők
céges rendezvények, konferenciák, üzleti tárgyalások
baráti, családi ünnepek és összejövetelek: születésnap, névnap, évforduló, keresztelő, halotti tor
osztálytalálkozók, jubileumok, stb.

Állandó kínálatunkat az évszakhoz, hagyományos ünnepekhez és eseményekhez igazítva különböző
programokkal színesítjük.
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Általános információk:
Éttermünk svédasztalos, önkiszolgáló rendszerben működik, ennek előnyeit kihasználva a Vendégek
kedvükre válogathatnak több mint 150 féle ételből, fix áron!
Bőséges kínálatunkban a hagyományos magyaros ételek mellett a nemzetközi konyha remekei,
vegetáriánus ínyencségek, reformkonyhát képviselő fogások és a Japán konyha különlegességei egyaránt
megtalálhatóak.
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, sertés, kacsa, marha, hal, tenger gyümölcsei), zöldségeket frissen
grillezzük látványkonyhánkban a Vendégek kívánsága szerint.
Az
áraink
az
ételfogyasztáson
kívül
korlátlan
italfogyasztást
is
tartalmaznak:
Szénsavas és szénsavmentes üdítők, ásványvizek, kávék, teák, cappuccino, csapolt sörök, folyó borok,
pezsgők.
Kínálatunk sokszínűsége lehetővé teszi, hogy valamilyen ételérzékenységgel küzdő Vendégeink is
megtalálják a számukra megfelelő ételt. Svédasztal bizonyos ételeinél display (kisméretű monitor) jelzi az
allergéneket, az érzékenységre okot adó termékeket, hozzávalókat.
A rendezvény napján kérheti Chefünk és a kiszolgáló személyzet segítségét.
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Az esküvői tortát éttermünk ajándékba biztosítja
Egy létszámhoz igazított méretű csokoládétorta, fehér marcipán bevonattal és alap- (kör) díszítéssel
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(a kép illusztráció)
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Rendezvény adatai
Megrendelő:
Kapcsolattartó neve:
Elérhetősége:
A rendezvény időpontja:
A rendezvény időtartama:
Trófea Grill étterem

ÚJBUDA

Konferencia

Születésnap

Esküvő

Céges

Gálavacsora

Más:

A rendezvény helyszíne:
A rendezvény jellege:
Résztvevők száma:

Hosszú, összetolt asztaloknál
Elhelyezés:

Az asztalok elrendezése függ a végleges létszámtól
bruttó

Ár*:

3 éves kor alatt ingyenes
Gyermekkedvezmény**:

3 éves kor felett 150 cm magasságig -50% kedvezmény

További szolgáltatások:


Érkezéskor pogácsával kínáljuk a Vendégeket



Igény szerint köszöntő itallal fogadjuk a Vendégeket (pezsgő, üdítő ásványvíz)



Fehér abroszos díszterítés



Zártkörű Rendezvény esetén hétvégi, svédasztal ízelítőnk megtekinthető. Ételkívánság leadható,
mely szerepelhet a svédasztal kínálatában az esküvő napján. / Chef-el egyeztetés szükséges/.
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Szintén Zártkörű Rendezvény esetén Röviditalt - listánkból kiválasztva - a megrendelő által
meghatározott mennyiségben, nagyobb kiszerelésben, beszerzési áron biztosítjuk a vendégeknek.
(plusz költség!)
Nem engedélyezett a kintről behozott rövidital!



Extra fogyasztás, italok: rövid ital, üveges sör, minőségi palackozott bor. A rendezvény napján az
asztalon elhelyezett itallapról (meghatározott árakon) plusz költségre rendelhető.



Díjmentes szolgáltatásaink zártkörű rendezvény, illetve teremtől - elhelyezéstől függően:
projektor, vetítő vászon, vezeték nélküli mikrofon, hangosítás, flip chart tábla. Foglaláskor
egyeztetés szükséges.
Kizárólag az étterem hangtechnikája használható. A hangerőt minden esetben az étterem
személyzete szabályozza.



Terem-és virágdekorációt mi nem vállalunk. Ha bármilyen kis alapkelléket, dekorációt behoznak,
segítünk annak elhelyezésében. /Dekoratőr, vagy külső cég felkérésekor fontos az előzetes
egyeztetés az étteremmel, a díszítés –és terem elfoglalás lehetősége foglaltság függő is./

Egyéb lehetőségek:


Vezeték nélküli internet (WIFI)



Limuzin és taxi közvetítés
Az étterem alatt fizetős, fedett parkoló üzemel. (200Ft/ minden megkezdett óra)

Egyéb szolgáltatásaink:
-

Rendezvények alkalomhoz illő különleges dekorációja (születésnapi, esküvői, Valentin - napi, szüreti,
Márton-napi, karácsonyi stb.)

-

Minden vasárnapon ebédidőben óvó néni és bohóc várja a gyerekeket! Babák és mamák részére
babaszoba, pici gyerekek részére etetőszéket biztosítunk.

-

Külső helyszínen rendezvényszervezés, Trófea Grill étterem catering és party service
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Trófea ajándékutalvány, vendégkártya
minden alkalomra különleges ajándék

Terembérlés:
Külön terembérleti díjat nem számolunk fel!
Több eltérő nagyságú, szeparálható teremrészeink előre meghatározott minimum létszám fizetése
ellenében bérelhetőek. A meghatározott minimum létszám fixen fizetendő, akkor is, ha a rendezvény
napján a tényleges vendéglétszám nem éri el a minimumot. A minimum létszámnál nagyobb vendéglétszám
esetén pedig a vállalási díj a vendégek tényleges létszámával szorzott Ft/fő ár.
**Teremrész

bérlésekor

a

meghatározott

minimum

gyermekkedvezmények.
Teremrész a résztvevői számnak megfelelően:
-

Akvárium terem

-

Napsugár terem

-

Napsugár terem + „Cukrászda pálya (vacsoraidőben)”

-

Nádor terem

-

Motívumos sarok terem

-

Motívumos terem előtérrel

-

Szerémi terem

A helyiségek nem hangszigeteltek, nem teljesen zárhatóak.
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létszám

felett

érvényesíthetőek

a

Éttermünk az alábbi feltételekkel vesz fel foglalásokat:


*Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az aktuális árakról érdeklődjön recepciónkon.



Az étterem nyitva tartásának (24:00-utáni) meghosszabbítására nincs lehetőség.



Jelenlegi szabályzatunk értelmében zenész, Dj, zenekar stb. fogadását + tánctér kialakítását kivitelezni
nem tudjuk!



A helyszínen ültetett, svédasztalos étkezés valósítható meg. A svédasztal ételeiből 23:30-ig tudnak
fogyasztani, az italkiszolgálás- és asztal zárásig áll rendelkezésükre.



Amennyiben a rendezvény nem zártkörű, úgy a helyet előre meghatározni nincs lehetőségünk és az
elhelyezés létszámtól függően az étterem valamely területén összetolt asztalsorok kialakításában, az
asztal mindkét oldalán terítve valósítható meg.



A foglalás bejegyzéséhez 30% foglalóra van szükség, melyet recepciónkon készpénzzel, étkezési-és
Erzsébet utalvánnyal, Erzsébet - (plusz) kártyával, valamint OTP, MKB, K&H SZÉP- kártyával
(vendéglátás zsebből) tud befizetni.
A számla banki úton történő kiegyenlítését abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a foglaló
összege a szerződés aláírását követően, a számlán megjelölt fizetési határideig, bankszámlánkra
megérkezik. Ebben az esetben a számlázási adatok megadása szükséges.



Férőhely a foglalásnál meghatározott létszámra biztosítható.



Létszámcsökkentésre kizárólag a rendezvény előtt 48 órával van lehetőség.



A létszámnövelés mindaddig kivitelezhető, ameddig van szabad férőhely.



A létszámmódosításokat írásban tudjuk elfogadni.



A foglaló befizetéséig a férőhelyet nem tudjuk fenntartani.



A foglaló visszafizetése nem áll módunkban.



Üzletünkben kizárólag készpénzfizetési lehetőség van. Az étterem bejárata mellett OTP bank
bankjegykiadó automata üzemel.
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Az árajánlat egy rendezvénycsomagnak minősül. Amennyiben Önök bármilyen módosítást
igényelnek, az a megjelölt ár változását vonhatja maga után.
A személyes találkozás alkalmával a helyszín bemutatására, illetve a részletek megbeszélésére is sor
kerülhet.
Ha bármiben a segítségükre lehetek, forduljanak hozzám bizalommal!
Sok szeretettel várjuk Vendégeinket!
Üdvözlettel
Gyaraki Melinda
Recepcióvezető
+36 1 481 3000
+36 20 423 36 79
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Budapest,
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