
csoport és rendezvény

ajánlatok



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.
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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!
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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.
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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.

- Városliget az otthonunk-



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 és csoportok-



- 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?-



3 fogásos Menü 
Ár:  10 € 

 
MENÜ 1

Gulyásleves csészében
Csirkepaprikás vajas galuska, Nyereg káposztasaláta

Somlói galuska
 

MENÜ 2
Mártogatós tál baguette pirítóssal 
(tormás zellerkrém, padlizsánkrém)

Rántott csirkemell rizibizivel
Almás rétes vaníliasodóval

 
MENÜ 3 VEGETÁRIÁNUS

Szezonális krémleves
Grillezett füstölt tofu paradicsomos risotto

Somlói galuska

3 fogásos Menü 
Ár: 12 €

 
MENÜ 1

Tyúkhúsleves tésztával, vele főtt zöldségekkel 
Vörösboros marhapörkölt, vajas-petrezselymes galuska, Nyereg

káposztasaláta
Somlói galuska 

 
MENÜ 2

Nyereg antipasti 
(Füstölt kacsamell szeletek, padlizsánkrém, tormás zellerkrém,

száras kaprigyümölcs, friss baguette)
Harcsapaprikás petrezselymes-vajas galuskával

Meggyes rétes fahéjmártással
 

MENÜ 3 VEGETÁRIÁNUS
Napi krémleves 

Tejszínes-paradicsomos tésztabatyu,
 gorgonzola sajttal töltve

Csoki soufflé fagyival kekszmorzsa ágyon
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menüajánlatok
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4 fogásos Menü 
Ár: 18 € 

  
  Erdei gombakrémleves, 

gorgonzolás tésztabatyu, snidlinges tejföl
 

  Baconbe göngyölt datolya, kevert zöldsalátával
 

  Báránycsülök cajun mártással és grillburgonyával
  

Fehércsokoládés soufflée mangó pürével

4 fogásos Menü 
Ár: 18 €

 
  Nyereg antipasti 

(Füstölt kacsamell szeletek,
  padlizsánkrém, tormás zellerkrém, száras

  kaprigyümölcs, friss baguette)
 

  Marhahúsleves gazdagon
 

  Sült kacsacomb, falusi burgonyával 
 

  Somlói galuska epervelővel

Zero menü
(glutén-,laktóz-, és cukormentes)

Ár: 18 €

Zöldségkrémleves
Parajos-fetás lepény

Minden mentes pohárkrém
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- italcsomagok-

Italcsomag A (3 ital)
  Ár: 5€ 

  (bármely menühöz választható) 
 

  Natura ásványvíz 0,3l
 

   Soproni világos sör 0,3l VAGY 
1 pohár (1,5dl) minőségi bor a Villányi Bognár

pincészet kínálatából VAGY Pepsi termék 0,25l 
 

  Espresso kávé VAGY cappuccino VAGY
 forró tea

Italcsomag B (4 ital)
  Ár: 5€ 

  (bármely menühöz választható) 
 

Panyolai Pálinka 4 cl
 

  Natura ásványvíz 0,3l
 

   Soproni világos sör 0,3l VAGY 
1 pohár (1,5dl) minőségi bor a Villányi Bognár pincészet

kínálatából VAGY Pepsi termék 0,25l 
 

  Espresso kávé VAGY cappuccino VAGY forró tea
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- Borkóstoló -

VÁLOGATÁS 1 
Ár: 18 € 

 
Frittmann Sauvignon Blanc 2019

Frittmann Borászat, fehér, száraz , Kunság
Frittmann Winery, white, dry, Kunság

 
Villány Rosé  2018

Bognár Pincészet, rosé, száraz, Villány
Bognár Winery, rosé, dry, Villány

 
Takler Merlot 2017

Takler Borbirtok, vörös, száraz , Szekszárd
Takler Wine Estate, red, dry, Szekszárd

 
Móri Ezerjó Jégbor 2017

Bozóki Pincészet , fehér, édes , Mór
Bozóki Winery, white, sweet, Mór

VÁLOGATÁS 2 
Ár: 20 € 

 
Kristinus Irsai  2019

Kristinus Borbirtok, fehér, száraz, Balatonboglár
Kristinus Wine Estate, white, dry, Balatonboglár

 
Nyakas Rosé 2019

Nyakas Pincészet, rosé, száraz, Etyek-Buda
Nyakas Winery, rosé, dry, Etyek-Buda

 
Günzer Cabernet Sauvignon 2017

Günzer Családi Birtok, vörös, száraz, Villány
Günzer Family Estate, red, dry, Villány

 
Tokaji Aszú 3 Puttonyos Aszú 2013

Simkó Pincészet, fehérbor, édes, Tokaj
Simkó Winery, white, sweet, Tokaj



Ültetés mindennapi működés esetén: 
 

1) Földszint (70 nm)
Ültetés: 20 fő (5x4 fő)
 
2) Városligeti-tó felőli fedett terasz. (55 nm)
Ültetés: 36 fő (8x4 fő és 2x2 fő)
 
3) Széchenyi-fürdő felőli fedett terasz. (55 nm)
Ültetés: 38 fő (8x4 fő és 3x2 fő)
 
4) Terasz
4/A Városligeti-tó felőli oldal Ültetés: 48 fő (12x4 fő)
4/B Széchenyi fürdő felőli oldal Ültetés: 100 fő 
(összesen: 25x4 fő - elől 15x4 fő, hátul 10x4 fő)
 
 
Rendezvények, egyéni igények esetén a berendezés természetesen
átalakítható. 

- alaprajz-

Webséta:
 

www.nyeregitato.hu



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.

- ELÉRHETŐSÉG-

nyereg nyeregnyeregitato

Nagy Csaba
manager

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

Svajda Viktória Bernadett
sales manager

+36 30 477 7256
rendezveny@nyeregitato.hu



köszönjük a figyelmet!

+36 30 477 7256
rendezveny@nyeregitato.hu


