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- A nyereg -

Nyereg télen-nyáron!
Egy csipetnyi városligeti múlt, amelyet látni kell, egy hangulatos kultúrbisztró, amit ajánlott
felkeresni, egy gyermekbarát kerthelyiség, amelyet érdemes kipróbálni!

Egykor az Artézi fürdő egyik mellék-épülete volt, működött csendőr lovassági őrsként, most
azonban kulturális örökségünk része az a 200 nm-es épület, amely a hozzá tartozó 2 x 60nm-es
fedett-fűtött terasszal a téli időszakban is tökéletes rendezvényhelyszínt biztosít.

Mindennap (a) Nyeregben
Amikor a Nyereg ötlete megszületett a fejünkben, egy olyan lounge jellegű helyet szerettünk
volna létrehozni, amit minden korosztály, gyerekek, felnőttek és örökifjak is magukénak
érezhetnek. A békés kerthelyiség családbarát jellege a hét minden napján érződik – a liget, a
természet és a Nyereg páratlan kombinációja tökéletes szabadtéri program kisebbek, nagyobbak
számára egyaránt.

Lombok között, felhők alatt
A Városliget tölgyei és fűzfái között megbújó kultúrbisztróban több mint 800 négyzetméter áll
rendelkezésre a hangulatos szabadtéri időtöltéshez kora tavasztól késő őszig, a hidegebb
hónapokban pedig a Nyereg falai között élvezhetjük a vendéglátást és a Városliget nyugalmát.



Az élet hat lábon az igazi
A kétlábúak mellett mindig szeretettel látjuk négylábú vendégeinket is. 2015-től többször is
megszavaztátok nekünk az Év Kutyabarát Helye pályázat díját és különdíját. Továbbra is arra
bátorítunk mindenkit, hogy ha a Városliget felé veszi az irányt, ne hagyja otthon kis társát – a
Nyeregben minden megvan, amiért egy kutyaszív doboghat.

Éhes csikó abrakkal álmodik
Igazán kikapcsolódni csak teli hassal lehet! Konyhánkat a gyorsan elkészíthető, ám annál
ízletesebb fogások bűvöletében rendeztük be: hamburgerekkel, szendvicsekkel, grill ételekkel és
különféle desszertekkel töltjük meg a korgó gyomrokat ebéd- és vacsoraidőben. Itatóink is
mindig tele vannak: hatalmas limonádé-, tea- és sörválaszték áll a város megszomjazott
vándorainak rendelkezésére.

Várunk szeretettel immár egész évben a Nyereg - Az Itatóba, mely egyszerre mesél múltról és
jelenről! Ha akarod, hangulatos kultúrbisztró, ha akarod, családbarát kerthelyiség, és ha úgy van,
nem csak megitat, hanem meg is etet!
Nyeregbe!

- A nyereg -



- Városliget az otthonunk-

A 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.



- Városliget az otthonunk-

Vajdahunyad vára
A vár története 1896-ban kezdődik, mikor is a milleniumi ünnepségre egy olyan épületet kívántak
a világra hozni, mely a magyar építészet történetét kívánja szemünk elé tárni az előző ezer évről,
háromdimenziós formában. Alpár Ignác tervei nyomán az épület falai eredetileg fából készültek,
később a nagy népszerűségre való tekintettel építették újjá tartósabb alapanyagokból.

Hősök tere
Az  Andrássy út  végén található Budapest egyik szimbóluma, a  Hősök tere, ami egyben
a  Városliget  bejárata is. A teret az 1896-os  millenniumi ünnepségre  építették, és a magyarok
ezeréves történelmének állít emléket. 14 emblematikus történelmi személyiség szobra áll itt,
középen obeliszkkel, tetején  Gábriel arkangyal szobrával, amely elnyerte az 1900-as párizsi
világkiállítás nagydíját. A Hősök tere a főváros legjellegzetesebb és  legtágasabb tere. Két oldalát
a Szépművészeti Múzeum, illetve a Műcsarnok keretezi. 

Széchenyi Gyógyfürdő
A Széchenyi Gyógyfürdő gyógyvize Budapest második legmélyebb kútjából 1246 méter mélyről 76
fokos hőmérsékleten érkezik a felszínre. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően mára 21
medence közül választhatnak a vendégek. Az élménymedencében sodrófolyosó, víz alatti
pezsegtetés, nyakzuhany és az ülőpadokba rejtett, hátat masszírozó vízsugár működik.

Műcsarnok - kiállítás, kultúra a Városligetben
A Műcsarnok az ország legnagyobb kiállítóterme, ahol rendszeres időszaki kiállításokat rendeznek,
főképpen kortárs művészek alkotásaiból. Művészeti vásárok és kulturális programok helyszíne 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.

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.

- rendezvények -



- helyszín-



- helyszín-



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
CSAPATÉPÍTŐK – KONFERENCIÁK – MEETUPOK
FOLKLÓR ESTEK - 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

- miért mi?-



- Büféasztalos ajánlataink -

Hátszín carpaccio friss salátával

Leves: 
Újházy tyúkhúsleves csigatésztával

Főételek:
Tokaji aszúba pácolt kacsamáj csirkemellbe töltve

Konfitált fűszeres sertéstarja
Rozéra sült kacsamell filé áfonyás demi-glace mártás

Gombafejek rántva, grillezett sajt,
Csirkemell zöld-fűszeres párizsi bundában

Fűszeres jázmin rizs
Rozmaring grill burgonya

Grillezett zöldségek kerti magvakkal
Friss idénysaláta, fetával töltött paprika

Desszert:
Házi somlói galuska epervelővel

Vegyes gyümölcstál

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

A kiajánlott ételeket személyenként, 4-6 fős tálakon vagy büfé kínálatban is tudjuk prezentálni.

Mindegyik menü 10 990 Ft / fő. Az árak tartalmazzák az áfát és a 12%-os szervízdíjat. 

Torta és édes aprósütemény behozatala ingyenes - szállítólevél ellenében. 

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

Menü 1 

Előétel: Előétel:
Hízott kacsamáj torchon, friss zöldségek, pirítós

Leves: 
Húsleves a tyúkudvarból Nyereg módra (tyúkhús, kakastaréj, zúza,

kakas here, csirkemáj, zöldségek,csigatészta)

Főételek:
Csirkemell csíkok mandulás bundában, grill burgonyával

Ropogós kacsacomb párolt káposztával, hagymás tört burgonyával
Sörben pácolt sertéscsülök ropogósra sütve, ecetes hagymasalátával

Aszalt szilvával és camembert sajttal göngyölt csirkemell 
Rántott sajt, gombafejek rántva

Grill zöldségek
Fűszeres jázmin rizs

Házi vegyes savanyúság

Desszert:
Rétes válogatás, vanília sodóval

Vegyes gyümölcstál

Menü 2

Lazacos vagy csirkés tortilla tekercs

Leves: 
Marhaszegy leves vele főtt zöldségekkel lúdgége tésztával

Főételek:
Csirkemell csíkok sok magvas bundában rukkolával

Göngyölt csirkecomb filé aszalt gyümölcsökkel töltve
Pácolt bőrös malac karaj

Göngyölt szűz tekercs rántva sajttal és erdei gombával töltve 
Rántott cukkini, rántott karfiol, rántott padlizsán

Grillezett kakukkfüves laska gomba
Fűszeres jázmin rizs

Rozmaringos fűszeres grill burgonya
Primőr saláták ( paradicsom saláta, tejfölös uborka saláta,

ecetes fejes saláta)

Desszert:
Répa torta narancsos zsályás mascarpone öntettel

Vegyes gyümölcstál

Előétel:

Menü 3



Tatár beefsteak friss zöldségekkel, házi pirított lepény

Leves: 
Fácán erőleves laskagombás fás galuskával

Főétel:
Délibáb - 'Magyarország étele 2019' verseny különdíjas fogása

Tokaji aszús hízott kacsamájjal és sült céklával töltött darált csirke és kacsacomb, két
rétegben göngyölve, tejfölös lecsópürével, kacsatepertőbe forgatott tejfölös dödölle,

sült céklás kápia krém

Desszert:
Házi narancsos dupla csoki mousse

- Büféasztalos ajánlataink -
Személyre szabott ajánlatainkért kérjük, érdeklődjön rendezvény@nyeregitato.hu e-mail címen. 

A kiajánlott ételeket személyenként, 4-6 fős tálakon vagy büfé kínálatban is tudjuk prezentálni.

Mindegyik menü 10 990 Ft / fő. Az árak tartalmazzák az áfát és a 12%-os szervízdíjat. 

Torta és édes aprósütemény behozatala ingyenes - szállítólevél ellenében. 

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

Menü 4

Felszolgálási mód: tányér szerviz

Előétel:



- italcsomagok-

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

Italcsomag 1
(korlátlan italfogyasztás 4 órás időtartamban)
Üdvözlő pezsgő (2 féle Törley), ásványvíz, PEPSI termékek,
csapolt Soproni sör, alkoholmentes Gösser,  Ház borai, 
espresso, cappucino. 

Italcsomag 2
(korlátlan italfogyasztás 4 órás időtartamban)
Üdvözlő pezsgő (2 féle Törley), ásványvíz, PEPSI termékek, 
csapolt Soproni és Krusovice sörök, , alkoholmentes Gösser,  Ház borai,
házi limonádék (klasszikus és bodzás), házi citromos jeges tea,
színes spriccek (proseccoval), espresso, cappucino, americano. 

4500 Ft/fő

Kupon ajánlatok
Üveges ajánlatok
Koktél bár 
Korlátlan 

Italcsomag 1 + 
Személyre szabott és korlátlan rövidital kínálattal 
(Személyre szabott ajánlatainkért kérjük, érdeklődjön rendezvény@nyeregitato.hu 
e-mail címen.)

Kupon ajánlatok
Üveges ajánlatok
Koktél bár
Korlátlan

Italcsomag 2 + 
Zárjegyes röviditalok behozatala és felszolgálása extra költség nélkül

Italcsomag 2 + 
Személyre szabott és korlátlan rövidital kínálattal 
(Személyre szabott ajánlatainkért kérjük, érdeklődjön rendezvény@nyeregitato.hu e-mail
címen.)

2990 Ft/fő

Italcsomag hosszabbítás: 1000 Ft/fő/óra



- alaprajz-

Webséta:

www.nyeregitato.hu

Ültetés mindennapi működés esetén: 

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: 100 fő 
(összesen: 25x4 fő - elől 15x4 fő, hátul 10x4 fő)

Rendezvények, egyéni igények esetén a berendezés
természetesen átalakítható. 



- ELÉRHETŐSÉG-

CÍMÜNK:
Budapest, XIV. ker., Városliget krt. 2.

A Városligeti tó partján

WEB:
http://www.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

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

Svajda Viktória Bernadett
sales manager

+36 30 477 7256
rendezveny@nyeregitato.hu

Nagy Csaba
manager

+36 30 351 5217
nagy.csaba@nyeregitato.hu

nyereg nyeregitato nyereg



+36 30 477 7256
rendezveny@nyeregitato.hu


