NYEREG ÉTTEREM
Rendezvény ajánlatok

http://www.nyeregitato.hu/

- 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 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!

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.

RENDEZVÉNYEK

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.

A Nyereg tökéletesen alkalmas szinte bármilyen rendezvény lebonyolítására. Rugalmas hozzáállásunk és tereink
alakíthatósága szolgál biztosítékul ahhoz, hogy a Nyeregben ne létezzen lehetetlen.

MIÉRT MI?

CSOPORTOK - CÉGESRENDEZVÉNYEK - ESKÜVŐK - LEÁNYCSÚCSÚK -LEGÉNYBÚCSÚK
• Szabadon alakítható terek, és bútorelrendezések
• Klíma, wifi, kivetítési lehetőség
• A Városliget egyetlen, nem klasszikus rendezvényhelyszíne
• Családias környezet és professzionális személyzet

HELYSZÍN
Beltér: Földszint (70 nm)

A Nyereg étterem a Városliget szívében helyezkedik el,
a Városliget-tó szomszédságában.
A hely adottságainak megfelelően vállalunk kisebb és nagyobb esküvőket egyaránt.
Catering szolgáltatás igénybevétele esetén, terembérleti díjat nem számolunk fel!
Az étterem kizárólagos használatáért (amennyiben a létszám nem követeli meg az
étterem teljes igénybevételét) terembérleti díjat számolunk fel:

Fedett üvegteraszok: Városligeti-tó felőli fedett terasz (55 nm),
Széchenyi-fürdő felőli fedett terasz (55 nm).
Terasz (kültéri): Városligeti-tó felőli oldal (kb. 70 nm),Széchenyi fürdő felőli oldal (kb. 70 nm)
Éttermünk egyedi kialakítása miatt,javasoljuk a személyes egyeztetést az asztalok lehetséges
elrendezésével kapcsolatban.
Éttermünk websétán keresztül is megtekinthető.

ITALCSOMAGOK
Pezsgős koccintás
(gratulációhoz polgári szertartás után, welcome drinkként, stb.)
Italcsomag I.
(korlátlan italfogyasztás 4 órás időtartamban)
ásványvíz
házi limonádék (klasszikus, bodzás)
házi citromos jeges tea
csapolt Borsodi sör
a ház borai (fehér, rosé, vörös)
Pepsi termékek
kávé, tea

ITALCSOMAGOK
Italcsomag II.
(korlátlan italfogyasztás 4 órás időtartamban)
Az Italcsomag II. megrendelése esetén,
bármilyen egyéb ital térítésmentesen behozható.
ásványvíz
házi limonádék (klasszikus, bodzás)
házi jegesteák (citromos, barackos)
csapolt Borsodi sör
a ház borai (fehér, rosé, vörös)
kevert italok (Gin Tonic, Mojito, Cuba Libre, Vodka Soda,
Screwdriver)
Pepsi termékek
kávé, tea

VENDÉGLÁTÁS
Vendégváró I.
Két féle pogácsa
Vendégváró II.
Két féle pogácsa
Két féle édes apró sütemény
Nyereg mártogatós (padlizsánkrém, avokádókrém, baguette)
A'la carte
A'la carte étlapunk aktuális ajánlatai közül tudjátok kiválasztani és megrendelni az ételeket.
A fogyasztás az étlapár szerint kerül elszámolásra.
>> 25 fő alatti létszám esetén vállaljuk. <<
Büféasztal
Válaszd A, B vagy C menünket (részletek a következő oldalon) VAGY
válogasd össze kedvedre ételeinket az alábbi módon:
2 féle leves, 5 féle főétel+köret, 2 saláta.
>> 40 fő feletti létszám esetén vállaljuk. <<

Torta és aprósütemények behozatala ingyenes, szállítólevél ellenében.
Felszolgálási díjat nem számolunk fel.
Gyermek kedvezmény:
0-3 éves korig ingyenes fogyasztás, 3-12 éves korig 50% kedvezmény.

Menü A

Menü B

Menü C

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

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

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

Leves:
- Kakasleves, vele főtt zöldségekkel

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

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

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
Desszert:
- Somlói galuska

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
Desszert:
- Almás rétes, vanília sodóval
- Somlói galuska

Menü D
.. .avagy válogasd össze magad! :)
Ha nem találtad meg menüvariációink
közül a számodra megfelelőt, válogasd
össze saját menüdet ételeink közül, az
alábbiak szerint:
2 féle leves
5 féle főétel
5 féle köret
2 féle saláta
2 féle desszert

KAPCSOLAT

CÍMÜNK:
Budapest, XIV. ker., Városliget krt. 2.
A Városligeti tó partján
WEB:
http://www.nyeregitato.hu/
Nagy Csaba
üzletvezető
+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.

