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- A nyereg Szeretettel várunk a Városliget szívében megbúvó,
nyáron tágas kerthelyiséggel,
télen fűtött üvegterasszal rendelkező, hangulatos éttermünkben.
A'la carte étlapunkon, szezonális ételeink mellett,
házi készítésű desszertjeinkkel találkozhatsz!
Ha csak egy italra vágysz is jó helyen jársz, csapolt sörrel, limonádékkal,
kávékkal és más italkülönlegességekkel várunk téged!
A jó idő beköszöntével, a fagylalt kedvelőinek is érdemes felénk venni az
irányt, kínálatunkról a Hisztéria Cukrászda gondoskodik.
A legkisebbeknek külön étlappal kedveskedünk.
A Városligeti-tó szomszédságát élvezve tökéletes helyszínt biztosítunk
bármilyen eseményre, legyen az családi ünnepség, üzleti ebéd, csapatépítő,
egy baráti sörözés, leánybúcsú, legénybúcsú vagy akár esküvő.
Gyere, térj be hozzánk,
- az immáron egész évben nyitva tartó, Nyeregbe –
és ha szeretnéd, hozd magaddal kutyusodat is!

- Városliget az otthonunkA Városliget a világ egyik első közparkja, joggal lehetünk rá büszkék.
Leglátogatottabb fővárosi parkunk azonban nem csak korával és elsőségével
vív ki elismerést, hanem páratlan történelmével és a kezdetektől különleges,
Európa-szerte egyedi küldetésével is.
A mi Ligetünk egyszerre pihenésre alkalmas városi közpark, zöld oázis és
kulturális, szórakoztató, rekreációs intézmények otthona. Az előttünk járók nem
véletlenül álmodták ide a Szépművészeti Múzeumot, a Műszaki és Közlekedési
Múzeumot, a Mezőgazdasági Múzeumot, a Műcsarnokot. Itt, a Városligetben
épült meg az Állatkert, a Műjégpálya és a Széchenyi Fürdő is.
Ki ne ismerné őket, hiszen a főváros legvonzóbb, leglátogatottabb intézményei.
Évente milliók keresik fel értük, miattuk a Városligetet. Legalább annyian, mint
ahányan sportolásra, kikapcsolódásra, pihenésre használják a csaknem 100
hektáros parkot.

- rendezvények Tudjuk, hogy a rendezvényed sok helyen lehet sikeres.
Azonban azt gondoljuk, hogy a sokfunkciós rendezvénytér és ínycsiklandó ételek
mellett csak akkor leszel boldog a végeredménnyel, ha valódi vendéglátásban van
részed. Olyan fogadtatásban, ami a vasárnapi családi ebédre emlékeztet téged.
A Nyereg rendezvényeinek pontosan ez a kulcsa.
Nálunk egy család fogad Téged. A legnagyobb szeretettel, és a legnagyobb
odafigyeléssel tesszük emlékezetessé a rendezvényed, legyen szó ügyfélpartyról,
karácsonyi vacsoráról, vagy csapatépítő rendezvényről.
Kicsik vagyunk, mégis nagyok.
A Nyeregben minden álmodat megvalósítjuk. Elég nagyok vagyunk ahhoz, hogy
semmilyen kívánság ne okozzon nekünk akadályt, de elég kicsik, hogy a lehető
legrugalmasabban kezeljük igényeidet és lehetőségeidhez mérten a legjobbat
hozzuk ki rendezvényedből.

- miért mi?A Nyereg tökéletesen alkalmas szinte bármilyen rendezvény
lebonyolítására. Rugalmas hozzáállásunk és tereink alakíthatósága
szolgál biztosítékul ahhoz, hogy a Nyeregben ne létezzen
lehetetlen.
CSOPORTOK – CÉGES RENDEZVÉNYEK –ESKÜVŐK
LEÁNYCSÚCSÚK - LEGÉNYBÚCSÚK
CSAPATÉPÍTŐK – KONFERENCIÁK – MEETUPOK
ZENÉS ÉS TÁNCOS ESTEK
• Nincs terembérleti díj
• Szabadon alakítható terek, és bútorelrendezések
• Klíma, wifi, kivetítési lehetőség
• A Városliget egyetlen, nem klasszikus rendezvényhelyszíne
• Családias környezet és professzionális személyzet

- helyszín-

- helyszín-

- helyszín-

- italcsomagokItalcsomag 1

3990 Ft/fő

(korlátlan italfogyasztás 3 órás időtartamban)
ásványvíz
házi limonádék (klasszikus, bodzás)
házi citromos jeges tea
csapolt Soproni sör
a ház borai (fehér, rosé, vörös)
Pepsi termékek
kávé, tea

Italcsomag hosszabbítás: 1000 Ft/fő/óra
Italcsomag 1 +
Személyre szabott és korlátlan rövidital kínálattal

Italcsomag 2

5990 Ft/fő

(korlátlan italfogyasztás 3 órás időtartamban)
üdvözlő pezsgő (száraz-, édes-, alkoholmentes Törley)
ásványvíz
házi limonádék (klasszikus, bodzás, epres, barackos-mentás)
házi jegesteák (citromos, barackos, erdei gyümölcsös)
csapolt Soproni sör
a ház borai (fehér, rosé, vörös)
fröccsök
kevert italok (Gin Tonic, Mojito, Cuba Libre, Vodka Soda, Screwdriver)
Pepsi termékek
kávé, tea

Italcsomag hosszabbítás: 1500 Ft/fő/óra

(Személyre szabott ajánlatainkért kérjük, érdeklődjön rendezvény@nyeregitato.hu
e-mail címen.)

Kupon ajánlatok
Üveges ajánlatok
Korlátlan

Az árak nettó árak, az áfát és a szervízdíjat nem tartalmazzák és forintban értendőek.
BUDAPEST, XIV. KER., VÁROSLIGET KRT.2. | Nyitva tartás: H-V 11.00-22.00 | Telefon: +36 30 477 7256 | facebook.com/Nyereg |www.nyeregitato.hu

- étel kínálatunk Konyhánk nem rendelkezik
glutén - és laktózmentes üzemszintű

1. A' la carte

felszereltséggel,

Aktuális étlapunk az alábbi linken keresztül érhető el: http://www.nyeregitato.hu/kinalat

súlyos allergiával élőknek
nem tudunk garanciát vállalni!

2. A'la carte - előre leadott ételsorral (15 -25 fő között)
15 fő feletti foglalás esetén kérünk, vedd fel velünk a kapcsolatot a rendezveny@nyeregitato.hu e-mail címen keresztül.
A'la carte étkezés megoldható, előre leadott ételsorral.

Torták és aprósütemények
behozatala ingyenes,

3. Három fogásos menü ajánlat (15 fő felett)

szállítólevél ellenében.

Személyre szabott ajánlatért kérünk, vedd fel velünk a kapcsolatot a rendezveny@nyeregitato.hu e-mail címen keresztül.

A menü

3990 Ft / fő

Napi leves csészében
Ropogós, bőrös csirkecombfilé, jázmin rizzsel és Nyereg káposztasalátával
Almás rétes, vanília sodóval

B menü

5490 Ft / fő

Kakasleves csészében, vele főtt zöldségekkel
Házi morzsás rántott sertésszelet, parmezán szórással,
hasábburgonyával és Nyereg uborkasalátával
Somlói galuska

4. Büféasztal (25 fő felett)
Büféasztalos ajánlatainkat a következő oldalon érheted el.
Személyre szabott ajánlatért kérünk, vedd fel velünk a kapcsolatot a rendezveny@nyeregitato.hu e-mail címen keresztül.

Gyermek kedvezmény:
0-3 éves korig ingyenes fogyasztás,
3-12 éves korig 50% kedvezmény.

Az árak nettó árak, az áfát és a
szervízdíjat nem tartalmazzák
és forintban értendőek!

- Büféasztalos ajánlataink Büféasztal 1

Büféasztal 2

Vendégváró:
- Két féle pogácsa
- Két féle édes apró sütemény

Büféasztal 3

Előételek:
- Bazsalikomos mozzarella golyók nyárson
- Tramezzini szendvics
- Nyereg mártogatós

Főételek:
- Grillezett camembert sajt
- Grillezett, ropogós, bőrös csirkecomb filé,
körteraguval
- Házi morzsás rántott sertésszelet
Köretek és saláták:
- Hasábburgonya
- Rizibizi
- Friss, kevert saláta
- Nyereg káposztasaláta
Desszert:
- Almás rétes vanília sodóval

Előételek:
- Padlizsánkrém
- Avokádó krém
- Házilag érlelt lazac sonka
- Házilag érlelt kacsamell sonka

Leves:
- Kakasleves, vele főtt zöldségekkel
Főételek:
- Két féle grillkolbász, kakukkfüves-aszalt szilvás párolt
káposzta, hagymás törtburgonya
- Aszalt paradicsommal töltött csirkemell filé göngyölve,
grillezett zöldséggel és jázmin rizzsel
- Csirkecomb nyalóka, sajtmártásban
- Grillezett papszelet, füstölt-mézes Dijoni mártással, bulgurral
Saláták és öntetek:
- Kevert saláta
- Tzatziki
- két féle dressing

Ár: 5890 Ft / fő

Főételek:
- Zöldségekkel töltött cannelloni tészta
- Harcsapaprikás, bacon-ös kéregben sült túrós csuszával
- Érlelt libamájjal és kakukkfüves aszalt paradicsommal töltött csirkemell filé
- Brézingelt, vörösboros marha
Köretek:
- Jázmin rizs
- Grillezett zöldség
- Mozzarellás-paradicsomos burgonya gratin
- Friss, kevert saláta
- Tzatziki
- Mártások, szószok

Desszertek:
- Almás rétes vanília sodóval
- Somlói galuska

Ár: 11 990 Ft / fő
Az árak nettó árak, az áfát és a szervízdíjat nem tartalmazzák és forintban értendőek.

Levesek:
- Eperkrémleves, mentás túrógombóccal
- Tárkonyos bárányragu leves, zöldséggel

Desszertek:
- Bannoffee Pie
- Málnás fehér csokoládés sajttorta

Ár: 14 990 Ft / fő

- grillezz a nyeregben!A Nyereg a Városliget kultúrbisztrója!
Gyönyörű, hatalmas "kerttel" csobogó szökőkúttal és a város legbarátságosabb házigazdáival :)
Úgy döntöttünk, hogy BIRTOKBA ADJUK NEKTEK A KERTET, ha grilleznétek a barátaitokkal,
és örömmel tesszük lehetővé, hogy SAJÁT KERTI PARTY-t, rendezzetek nálunk! Mit adunk ehhez?
Komplett csomag privát grillezéshez:
Ételek (10 főre)
Mustáros tarja szeletek
Csirkemell filé
Csirkecomb filé
Grill kolbász
Camembert sajt
Grill zöldségek
Friss kevert saláta
Mártások, dresszingek

Italok (10 főre)
Soproni dobozos sör (20 db)
A ház borai (1 üveg fehér, 1 üveg rosé, 1 üveg vörös)
Panyolai elixír pálinka (0,5 l )
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz
Házi limonádé (klasszikus és bodzás) (5 liter)

A csomag tartalmazza a grillezéshez szükséges kellékeket (faszenes grillező, gyújtós, faszén, evőeszközök, tányérok,
poharak, stb.)
Igény esetén LED kivetítőn sport eseményeket közvetítünk, vagy akusztikus zenét varázsolunk (feláras szolgáltatás!)
A csomag ára nettó 9 990 Ft/fő (kizárólag 10 főtől rendelhető, 5 adagonként növelhető, 6 éves korig díjmentes).
Tudunk továbbá biztosítani 1 fő szakács segítséget 40 000 Ft/alkalom díjért.
Az egyéb kiegészítéseket (előételek, desszert) személyenként nettó 2 900 Ft/fő áron tudjuk biztosítani.
Helyszínbérleti díj a catering szolgáltatás megrendelése esetén NINCS!
Az árak nettó árak, az áfát és a szervízdíjat nem tartalmazzák és forintban értendőek.

- esküvő a nyeregben!Vajon ideális esküvői helyszín számotokra a Nyereg étterem?
Igen, amennyiben:
- Budapesti helyszínt kerestek.
- Zöld környezetben képzelitek el esküvőtöket.
- Szabadtéren megtartható polgári szertartást és vacsorát szeretnétek.
- A szabad ég alatti buli sem akadály.
Maximális befogadó képesség:
Beltéren: 40 fő ültetett / fedett üvegterasz
Kültéren: 100 fő ültetett / kültéri terasz
Klasszikustól eltérő ültetés esetén a számok változhatnak.

Catering szolgáltatás igénybevétele esetén,
terembérleti díjat nem számolunk fel.
Az étterem kizárólagos használatáért kérjük vedd fel velünk a kapcsolatot.
Kizárólagos szolgáltatóink nincsenek,
igény esetén természetesen tudunk ajánlani.

- alaprajzWebséta:

Ültetés mindennapi működés esetén:

www.nyeregitato.hu

Földszint (70 nm)
Ültetés: 20 fő (5x4 fő)
Városligeti-tó felőli fedett terasz. (55 nm)
Ültetés: 36 fő (8x4 fő és 2x2 fő)
Széchenyi-fürdő felőli fedett terasz. (55 nm)
Ültetés: 38 fő (8x4 fő és 3x2 fő)
Terasz
Városligeti-tó felőli oldal
Ültetés: 48 fő (12x4 fő)
Széchenyi fürdő felőli oldal
Ültetés: 80 fő (20x4 fő)
Rendezvények, egyéni igények esetén a berendezés
természetesen átalakítható.

- ELÉRHETŐSÉGCÍMÜNK:
Budapest, XIV. ker., Városliget krt. 2.
A Városligeti tó partján
WEB:
http://www.nyeregitato.hu/
Nagy Csaba
manager
+36 30 351 5217
nagy.csaba@nyeregitato.hu

Svajda Viktória Bernadett
sales manager
+36 30 477 7256
rendezveny@nyeregitato.hu

HOGYAN TALÁLSZ IDE?
kisföldalatti – Széchenyi Fürdő megálló
72-es trolibusz – Állatkert megálló
75-ös, 79-es trolibuszok – Gundel Károly út megálló
20E, 30, 30A, 105, 230 autóbuszok – Hősök tere megálló

nyereg

nyeregitato

nyereg

Autóval: Az Állatkerti körúton parkolva, néhány perc séta a
Városligeti-tó irányába.

+36 30 477 7256
rendezveny@nyeregitato.hu

