Augusztus 20-i
Tűzijáték vacsorával
		a Columbus Hajón

Helyszíneink:

Tetőterasz · Duna Terasz · Santa Maria terem
A fenti helyszíneken más-más menüsorral és felszolgálási móddal várjuk vendégeinket

Kapunyitás 18:30-tól vacsora 19:00-tól

Hangulatos élőzene az este folyamán
Információ, asztalfoglalás:
Hétfő – Vasárnap
12:00 – 24:00 között:

Hétfő – péntek
10:00 – 18:00 között:

1051 Budapest, Vigadó tér
4.sz.kikötő

+36 1 266 9013
sales@columbuspub.hu

Fodor Mariann
sales@columbuspub.hu
+36 30 638 8842

columbuspub.hu
fb.com/columbuspub

A foglaláshoz a teljes összeg befizetése
szükséges, melyet megtehet személyesen
az étteremben, a webshopunkon keresztül
(http://www.columbuspub.hu/club/kosar/),
illetve átutalással a következö
bankszámlaszámra:

Fine Service Kft.
10700763-47479108-51100005 (CIB Bank)
A megjegyzésben kérjük feltüntetni:
08.20. vacsora, NÉV és a fenti e-mail címen
vagy telefonszámon vegye fel kollégáinkkal a
kapcsolatot.

A megvásárolt részvételi jegyet
az esemény jellegére való tekintettel
nem áll módunkban visszaváltani.

Tetőterasz
A hajó legexkluzívabb helyszíne a tűzijáték megtekintéséhez.

Fogadó italok
Száraz pezsgő, Kir Royal , Epres limonádé

4 fogásos felszolgált menüsor
a főétel választható

Serrano sonka
fürjtojással és articsókával
Enyhén csípős vörös lencseleves
pirított ausztrál Angus csíkokkal
Roston sült lazac
rákos rizottóval és zöldborsó pürével
vagy
Brazil bélszínsteak roppanós burgonyával
és dijoni mustáros vargányával
Csokoládétorta karamellás mogyoróval

Italfogyasztás
korlátlan italfogyasztás az alábbiakból 19:00-tól 24:00-ig

Csapolt sör (Soproni, Edelweiss)
Törley pezsgő (száraz/édes)
Vylyan Boszorkány Rizling 2016
Vylyan Kakas Rosé 2016
Vylyan Macska Portugieser 2015
ásványvíz, szénsavas üdítőitalok, gyümölcslevek
kávé, cappuccino, tea
+
1 választható koktél

Részvételi díj 31.900 Ft / fő
(Az ár tartalmaz egy fogadó italt, a 4 fogásos menüsort, a korlátlan italfogyasztást és a 12%-os szervízdíjat)

Menü áraink gyermekek részére (3-14 év között) 15.000 Ft / fő
0–2 éves korig ingyenes a részvétel

A tetőterasz budai oldalán található (korlátozott számú) asztaloknál,
közvetlenül a korlát mellett történő elhelyezés esetén
a fenti csomag ára: 35.900 Ft / fő

Duna terasz
Csodás kilátás büféasztalos kínálattal, a Duna hullámain ringatózva.

Fogadó italok

Desszertek

Száraz pezsgő, Kir Royal
Epres limonádé

Mini színes fánkocskák

Büféasztalos kínálatunk
Előételek, saláták
Parajos fetakrém és padlizsánkrém zöldségekkel

Karamellás profiterol
Konyakos belgacsokoládé tortácska
Mini barackos túrós rétes
Diókrémes palacsinta
csokoládé öntettel

Borsos bivaly mozzarella paradicsommal
és bazsalikommal

italfogyasztás

Almafaforgácson füstölt lazacszeletek
kapris salátával

korlátlan italfogyasztás az alábbiakból
19:00-tól 24:00-ig

Hideg pecsenye kacsamáj csípős pácban

Csapolt sör (Soproni, Edelweiss)
Törley pezsgő (száraz/édes)

Pisztáciás jérce galantine saláta ágyon
Mézes pulykasült joghurtos céklasalátával
Nyári kevert saláta joghurtos öntettel
Klasszikus Cézár saláta
pirított jércemellel és parmezán forgácsokkal

Vylyan Boszorkány Rizling 2016
Vylyan Kakas Rosé 2016
Vylyan Macska Portugieser 2015

Francia sajtválogatás

ásványvíz, szénsavas üdítőitalok, gyümölcslevek
kávé, cappuccino, tea

Főételek

+

Fűszeres rizzsel töltött cukkini sajttal sütve

1 választható koktél

Gyömbéres lazac grillen sütve
citrus mártásban sült zöldségekkel
Tanyasi jércemell olívakrémmel
töltve karottás jázminrizzsel
Rozéra sült kacsamell vörösboros szederrel
és burgonya ropogóssal
Mangalica szűz frissen sütve
paprikás mártásban juhtúrós galuskával

Részvételi díj 29.900 Ft / fő
(Az ár tartalmaz egy fogadó italt, a büféasztalos menüsort, a korlátlan italfogyasztást és a 12%-os szervízdíjat)

Menü áraink gyermekek részére (3-14 év között) 15.000 Ft / fő
0–2 éves korig ingyenes a részvétel

Santa Maria terem
Fantasztikus panoráma büféasztalos kínálattal és két féle italcsomaggal.

Fogadó italok

Desszertek

Száraz pezsgő, Kir Royal
Epres limonádé

Mini színes fánkocskák

Büféasztalos kínálatunk

Konyakos belgacsokoládé tortácska

Előételek, saláták

Karamellás profiterol
Mini barackos túrós rétes
Diókrémes palacsinta csokoládé öntettel

Parajos fetakrém és padlizsánkrém zöldségekkel
Borsos bivaly mozzarella paradicsommal
és bazsalikommal
Almafaforgácson füstölt lazacszeletek
kapris salátával
Hideg pecsenye kacsamáj csípős pácban
Pisztáciás jérce galantine saláta ágyon
Mézes pulykasült joghurtos céklasalátával
Nyári kevert saláta joghurtos öntettel
Klasszikus Cézár saláta
pirított jércemellel és parmezán forgácsokkal
Francia sajtválogatás

Főételek
Fűszeres rizzsel töltött cukkini sajttal sütve
Gyömbéres lazac grillen sütve
citrus mártásban sült zöldségekkel
Tanyasi jércemell olívakrémmel
töltve karottás jázminrizzsel
Rozéra sült kacsamell vörösboros szederrel
és burgonya ropogóssal
Mangalica szűz frissen sütve
paprikás mártásban juhtúrós galuskával

italcsomag I.
korlátlan italfogyasztás az alábbiakból
19:00-tól 24:00-ig

Csapolt sör (Soproni, Edelweiss)
Törley pezsgő (száraz/édes)
Vylyan Boszorkány Rizling 2016
Vylyan Kakas Rosé 2016
Vylyan Macska Portugieser 2015
ásványvíz, szénsavas üdítőitalok, gyümölcslevek
kávé, cappuccino, tea
+
1 választható koktél

italcsomag II.
3 pohár ital az alábbiakból szabadon választhatóan

Csapolt sör (Soproni 0,3l, Edelweiss 0,3l)
0,2l
Vylyan Boszorkány Rizling 2016
Vylyan Kakas Rosé 2016
Vylyan Macska Portugieser 2015
0,3l
ásványvíz, szénsavas üdítőitalok, gyümölcslevek
kávé, cappuccino, tea

Részvételi díj (italcsomag I.) 26.900 Ft / fő
(Az ár tartalmaz egy fogadó italt, a büféasztalos menüsort, a korlátlan italfogyasztást és a 12%-os szervízdíjat)

Részvételi díj (italcsomag II.) 21.900 Ft / fő
(Az ár tartalmaz egy fogadó italt, a büféasztalos menüsort, a 3 pohár italt és a 12%-os szervízdíjat)

Menü áraink gyermekek részére (3-14 év között) 12.000 Ft / fő
0–2 éves korig ingyenes a részvétel

