
  

 

 



K E D V E S  J E G Y E S P Á R !  

Köszönjük, hogy esküvőjük helyszínéül a Rozmaring Kertvendéglőre gondoltak és reméljük, hogy 

éttermünknek lehetősége adódik majd hozzájárulni életük legszebb pillanatának sikerességéhez. 

Éttermünk az elmúlt több, mint negyed évszázadban Óbudán, és közel két évtizede a Duna partján a 

legkeresettebb rendezvényhelyszínek egyike, így sokszáz esküvő szervezésében és kivitelezésében volt 

alkalmunk részt venni. A számos lebonyolított rendezvény során azonban számunkra a leglényegesebb 

szempont továbbra is az Ifjú Párral kiépülő kölcsönös bizalom és együttműködés, melyek tapasztalatunk 

szerint egy emlékezetes és boldog esküvő elengedhetetlen alappillérei. 

 

M I É R T  É R D E M E S  M I N K E T  V Á L A S Z T A N I ?  

• Budapesten egyedülálló környezetben ünnepelhetik életük nagy 

Napját, gyönyörű kilátással a Margit szigetre, Budai várra és a 

Citadellára.  

• Választási lehetőség 5 különböző rendezvényhelyszín közül, 15-

től 180 főig terjedő befogadóképességgel  

• Valamennyi helyszínünk lehetőséget biztosít kültéri polgári 

szertartás lebonyolítására, garantált Dunai kilátással (a „Kőszegi” 

terem kivételével)  

• Exkluzív hajókikötőnk lehetővé teszi a Dunáról való érkezést, vagy 

éppen távozást, mindemellett fényképhelyszínként is kiváló 

opció  

• Csomagajánlatunkon és az „Áraink” címszó alatt feltüntetett 

díjakon túl nincs semmilyen rejtett kötelező költség  

• Ingyenes parkolási lehetőség az alsó rakparton, az étterem 

közvetlen közelében  

• Gyermekeknek 0-5 éves korig szolgáltatásaink ingyenesek, 6-12 

éves korig 50% kedvezményt adunk  

• Amennyiben elő- és utószezont (11.01-03.31 között) választanak 

az esküvő időpontjára, egyedi kedvezményes ajánlatot adunk  

• Igény szerint tudunk ajánlani további megbízható szolgáltatókat 

(cukrász, fotós, dekoráció, virág, zenekar/DJ, stb.)    

• És végül, de nem utolsó sorban: számíthatnak a lehetőségeink-

hez mérten, maximális rugalmasságra és segítőkészségre a 

szervezés minden részletében 

 

 



 

 

 

T Á L S Z E R V I Z E S  M E N Ü  

LEVES 

(legfeljebb kétféle választható) 

Tanyasi tyúkhúsleves benne főtt zöldségekkel 

Joghurtos gyümölcsleves idényjelleg szerint, darabos gyümölcs raguval 

Citromos tárkonyos raguleves  

Marha comsomé 

 

FŐÉTEL  

(legfeljebb 4 féle választható) 

Baby csirke mézes carotta pürével  

Pármai sonkás parmezános csirke rolád illatos bundában jázminrizzsel 

Egészben sült sertés szűz, posírozott kelkáposzta levéllel lilahagymás 

steakburgonyával, fokhagymás koktélparadicsommal, zöld olajjal 

Citrusos krusztában sült malac érem mandulás rizzsel 

Narancsos barnacukorral érlelt szuvidált marhapofa ribizli raguval narancsnak 

húsával, fokhagymás burgonyapürével 

Konfitált marhapofa erdei gombaraguval és hagymás pirított kockaburgonyával 

Szabolcsi jércebatyu krémes burgonyapürével  

Rántott vegamix (sajt, cukkini, hagymakarika, gomba) 

Aranysárgára sült ropogós kacsacomb, aszalt szilvás pezsgős párolt káposztával és 

erdő aranyával sült gombával  

Grillezett gomolya, paradicsomos padlizsános raguval  

Mustáros pulykamellfalatok, pirított hagymával és illatos jázminrizzsel 

Roston sült sertésborda, fűszeres szárnyasmáj idei paprikás-paradicsomos, 

zöldborsos raguval, burgonyachipssel 

 



 

ÉJFÉLI MENÜ  

Töltött káposzta, roppanós debrecenivel  

Magyaros sertéspörkölt nokedlivel  

 

 

S V É D A S Z T A L O S  M E N Ü  

ELŐÉTEL  

(legfeljebb kétféle választható) 

Sült törökparadicsom, ízes szószban 

Görögsaláta 

Hideg sertéssült majonézes kukoricával 

 

LEVES 

(legfeljebb kétféle választható) 

Újházi tyúkhúsleves 

Borjúragu leves friss citrommal sült zsályalevelekkel 

Tanyasi tyúkhúsleves benne főtt zöldségekkel 

Joghurtos gyümölcsleves idényjelleg szerint, darabos gyümölcs raguval 

Citromos tárkonyos raguleves  

Marha comsomé 

 

FŐÉTEL 

(legfeljebb 4 féle választható) 

Baby csirke mézes carotta pürével  

Pármai sonkás parmezános csirke rolád illatos bundában jázminrizzsel 

Egészben sült sertés szűz, posírozott kelkáposzta levéllel, lilahagymás 

steakburgonyával, fokhagymás koktélparadicsommal, zöld olajjal 

Citrusos krusztában sült malac érem mandulás rizzsel 

Narancsos barnacukorral érlelt szuvidált marhapofa ribizli raguval narancsnak húsával 

fokhagymás burgonyapürével  

Konfitált marhapofa erdei gombaraguval és hagymás pirított kockaburgonyával 

Szabolcsi jércebatyu krémes burgonyapürével 

Rántott vegamix (sajt, cukkini, hagymakarika, gomba) 

Aranysárgára sült ropogós kacsacomb, aszalt szilvás pezsgős párolt káposztával és 

erdő aranyával sült gombával  

Grillezett gomolya, paradicsomos padlizsános raguval  

Mustáros pulykamellfalatok, pirított hagymával és illatos jázminrizzsel 

Roston sült sertésborda, fűszeres szárnyasmáj idei paprikás-paradicsomos, zöldborsos 

raguval, burgonyachipssel 

 

 

 



Á R A I N K  

Étterem, Rendezvénysátor, Csónakház, Kőszegi terem:  

23 000 Ft/fő tálszervíz, 23 500 Ft/fő svédasztal esetén  

Klub terem:  

24 500 Ft/fő tálszervíz, 25 000 Ft/fő svédasztal esetén  

 

Fenti csomagajánlataink árára 10% szervízdíj kerül felszámításra  

Helyszín lekötése 200 000,-Ft foglalási díj befizetésével történik, mely egyben a hajnali 

3 óráig tartó hosszabbított nyitvatartás és rendelkezésre állás egyszeri díja  

Dugódíj: 1 500 Ft/behozott üveg 

 

A folyamatosan változó gazdasági helyzetre való tekintettel, az árváltoztatás jogát fenntartjuk!  

 

 CSOMAGAJÁNLATAINK  AZ ALÁBBI  

SZOLGÁLTATÁSOKAT TARTALMAZZÁK   

Éjféli menü 

Korlátlan italfogyasztás:  

/ Csapolt világos sör, A Ház Borai (Bodri pincészet - Szekszárd – száraz borai), rostos és 

szénsavas üdítő italok, ásványvíz, kávé / 

Rendezvényhelyszín bérleti díja 

Ünnepi asztalterítés fehér abrosszal és szalvétával 

Öltözőhelyiség az ifjú pár számára  

 

HELYSZÍNEINK  

 „Kőszegi” különterem (min. 15 – max. 30 fő)  

„Csónakház” különterem kerthelyiséggel (min. 50 – max. 80 fő)  

Klub terem, dunai panorámával, terasszal (min. 70 – max. 90 fő)  

Étterem kis kertrésszel (min. 100 – max. 140 fő)  

Rendezvénysátor (fa szerkezetű, fűthető) (min. 100 – max. 180 fő) 

 

  
 

 

OPCIONÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK,  

EGYÉB INFORMÁCIÓK 

Helyszíni szertartás (polgári) – 20 000 Ft 

03:00 után minden megkezdett óráért 70 000 Ft nyitvatartás meghosszabbítási 

díjat számítunk fel. 

Igény esetén projektort és vetítővásznat biztosítunk – 10 000 Ft 

Külsős zenés- és a dekorációs szolgáltatás, valamint azok technikai háttere, illetve 

az aprósütemények és az esküvői torta egyaránt behozható 

A rövid italok dugódíj ellenében behozhatók, és mi gondoskodunk azok hűtéséről, 

tárolásáról, felszolgálásáról 

Igény szerint segítünk a rövid italok beszerzésében 



Kör és tábla asztalos elrendezést is tudunk biztosítani a létszámnak, a 

lehetőségeknek és igényeknek megfelelően 

Az esküvő napján reggel 10 órától biztosítjuk a lefoglalt helyszínt az italok, ruhák, 

sütemények behozatalára és egyéb előkészületekre 

Amennyiben a megrendelt felnőtt menü nem éri el a minimum létszámot, a 

különbözet értékét terembérleti pótlék formájában számoljuk  

 

 
 

 

 Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődésüket, kérjük, egy előre egyeztetett időpontban, 

látogassanak el éttermünkbe, ahol rendezvényszervezőink állnak rendelkezésükre. 

1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 125. (III. ker. Tímár u.-i HÉV-nél a Duna parton) 

 

 

 
 

 

Rendezvényszervezőink elérhetőségei :  

+36 30 297 2634 | info@rozmaringkertvendeglo.hu 

www.rozmaringkertvendeglo.hu 



 

    
  

 


