


H Á L A A D Á S  É S  A D V E N T

Ünnepeljen szeretteivel, barátaival vagy kollégáival és hagyja az előkészületeket  
a DNB Budapest csapatára!

Hálaadás napi vacsora a DNB Budapestben
2022. november 24. 18:00 – 22:00  |  26 500 Ft / fő

Az ár tartalmazza a korlátlan magyar bor, habzóbor, sör és üdítőital fogyasztását, 
valamint olyan különleges Hálaadás napi ételeket, mint a pulykarolád ünnepi köre
tekkel, a sütőtökös lencsesaláta és az édesburgonyás pite.

-

Adventi brunch-ok a DNB Budapestben
2022. november 27., december 4.,11.,18. 12:00 – 15:00  |  21 500 Ft / fő

Az ár tartalmazza a korlátlan magyar bor, habzóbor, sör és üdítőital fogyasztását.  
Az adventi büféebéd néhány különlegessége: magyar halászlé, töltött káposzta, sült 
fogas, lassan sült kacsacomb és tradicionális bejgli. 

K A R Á C S O N Y

Karácsonyi büfévacsora a DNB Budapestben
2022. december 24. 18:00 – 22:00  |  31 500 Ft / fő

A foglalás véglegesítéséhez 100% előleg fizetése szükséges.

Az ár tartalmazza a korlátlan magyar bor, habzóbor, sör és üdítőital fogyasztását, 
valamint olyan ünnepi fogásokat, mint a grillezett báránysült,  a szarvasragu vörös
borral vagy sütőtökös pite.

-

Karácsonyi brunch-ok a DNB Budapestben
2022. december 25. és 26. 12:00 – 15:00 

2022. december 25.  |  26 500 Ft / fő
2022. december 26.  |  21 500 Ft / fő

A foglalás véglegesítéséhez 100% előleg fizetése szükséges. 

Az ár tartalmazza a korlátlan magyar bor, habzóbor, sör és üdítőital fogyasztását. 
A karácsonyi büféebéd néhány különlegessége: magyar halászlé, töltött káposzta, 
sült fogas, lassan sült kacsacomb és tradicionális bejgli.

Részletes menüvel kapcsolatban kérjük, keresse kollégáinkat az alábbi telefonszámon: 
+36 20 444 6169, vagy látogasson el weboldalunkra: www.dnbbudapest.com

Az árak az áfát tartalmazzák. A számla végösszegére 12% szervizdíjat számolunk fel.

12 éves kor alatt 50% kedvezményt biztosítunk, 6 éves kor alatt ingyenes.

G R E A T R O O M  K Ü L ÖNL E G E S S É G E K

Teadélután
2022. november 15. és december 20. között

Minden nap, 12:30 – 18:00
Egy üveg pezsgővel  |  11 300 Ft / 2 fő

Alkoholmentes üdítővel  |  8 200 Ft / 2 fő

Különleges délutáni teaajánlat péksüteményekkel, apró szendvicsekkel, házi pogá
csával, cukrászati különlegességekkel, valamint teaválogatással.

-

Ú J É V

Újévi vacsora a DNB Budapestben  
2022. december 31. 19:00 – 02:00

57 000 Ft / fő
A foglalás véglegesítéséhez 100% előleg fizetése szükséges.  

5 fogásos vacsora nemzetközi ételkínálattal, élőzenével és DJ-vel, mely tartalmazza 
a pezsgőt a koccintáshoz, az ételekhez illő borokat, korlátlan ásványvíz- és üdítőital
fogyasztását, kávét, valamint teát.

-

Vegetáriánus menü 
25 000 Ft / fő  

Gyermek menü
10 000 Ft (6 és 12 év között)

Újévi késői reggeli 
2023. január 1. 6:30 – 14:00

12 500 Ft / fő

Az ár tartalmazza a teljes reggeli büfékínálatot: hideg- és meleg reggeli büféválasz
tékot, tojásételeket, valamint kávét, teát, gyümölcsleveket és egy pohár pezsgőt.

-

Az árak az áfát tartalmazzák. A számla végösszegére 12% szervizdíjat számolunk fel.

http://www.dnbbudapest.com


•   Wellington bélszín 
Fekete szarvasgomba mártás, Chateau burgonya, sült gyökérzöldségek, zöldbab 
 5-6 fő részére - 58 000 Ft

• Erdei gombás Wellington (V) 

Ü N N E P I  H Á Z H O Z S Z Á L L Í T Á S

Hagyományainkhoz híven az idei évben is a teljes ünnepi időszakban vállalunk házhoz-
szállítást. Bízza ránk az omlós kacsasült és a tökéletes pulyka elkészítését, rendelje 
meg tőlünk az ünnep klasszikus ízeit 2022. november 1. és 2023. január 1. között!

• Libamáj terrine 
Tokaji borzselé, házi kovászos kenyér, csípős körte chutney 
4-6 fő részére – 39 000 Ft

• Füstölt halválogatás 
Füstölt tokhal, gravlax lazac, füstölt pisztrángfilé és makréla, fekete rozskenyérrel, 
valamint almás-tormás és mézes-kapros mustárral tálalva 
4-5 fő részére – 35 000 Ft

• Mediterrán tál 
Citromos marinált grillezett zöldségek, gremolatával marinált rákok, különféle 
mártogatósok, olivabogyó és pitakenyér, caprese nyárs 
4-5 fő részére – 25 000 Ft

• Magyaros tál 
Kaszinótojás, magyar felvágott- és sajtválogatás, füstölt sertés, 
hazai savanyúság-válogatás 
4-5 fő részére – 23 000 Ft

• Vegetáriánus válogatás 
Humusz, padlizsánkrém, tzatziki, zöldség crudité, szezámmagos 
és fűszeres sajtgolyók, crostini, bruschetta-válogatás 
4-5 fő részére – 18 000 Ft

• Egészben sült pulyka ünnepi körettel 
Gesztenyés töltelék, áfonyaszósz, burgonyapüré, ciderrel sült sütőtök, 
juharszirupos gyökérzöldségek és házi gravy szósz 
10-12 fő részére - 53 500 Ft

• Egészben sült töltött kacsa almával és finomfüvekkel töltve 
Ciderrel sült sütőtök, párolt káposzta, áfonyás-körtés chutney gyömbérrel, 
Chateu burgonya, borókabogyó jus 
4-6 fő részére – 35 000 Ft

• Sütőben sült karácsonyi Porchetta
Ciderrel sült sütőtök, párolt káposzta, áfonyás-körtés chutney gyömbérrel, 
Chateau burgonya, borókabogyó jus 
6-7 fő részére – 29 500 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

Szarvasgombás burgonyapüré, gyökérzöldség-ragu, spenótos-paradicsomos zsályakrém
4-5 fő részére – 20 000 Ft

• Almás, diós vagy sütőtökös pite
4-5 fő részére – 12 000 Ft

A hidegtálakhoz két frissen sütött toszkán bagettet kínálunk.
Csomagolt megrendelését a DNB Budapest éttermünkben veheti át.
Amennyiben szeretné igénybe venni házhozszállítási szolgáltatásunkat, Budapes
ten belül 6 500 Ft szállítási díjat számolunk fel. 

-

SÜTEMÉNYEK

Stollen 8 500 Ft  
„Red velvet cake”  8 000 Ft 
Bejgli   4 500 Ft
Fatörzs torta (Buche de Noel)  8 000 Ft
Erdei gyümölcsös sajttorta  9 000 Ft
Opera torta  9 000 Ft
Karácsonyi puding  7 500 Ft
Flódni (1,5 kg)  8 000 Ft
Mézes pekán torta  12 000 Ft

Megrendelését 2022. november 1. és 2023. január 1. között, a kívánt szállítási idő
pont előtt 48 órával leadni szíveskedjék! Mindegyik torta 12 szeletes.

-



K E L L E M E S  Ü N N E P E K E T

K Í V Á N U N K !

Bővebbi információ ünnepi ajánlatainkról:
www.dnbbudapest.com

Budapest Marriott Hotel 
1052 Budapest Apáczai Csere János u. 4.

+36 1 486 5000
www.marriottbudapest.com

Asztalfoglalás
+36 20 444 6169

dnb.budapest@marriott.com

A programváltozás jogát fenntartjuk.

Liz and Chain
DNB Budapest

Budapest Marriott Hotel

lizandchainskylounge 
dnbbudapest 

marriottbudapest

mailto:dnb.budapest@marriott.com
http://www.dnbbudapest.com
http://www.marriottbudapest.com
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