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Múltját ismerjük,
jelenét megél jük, jövőjét építjük

Lenne kedve ott kávézni,
ahol valaha Whoopi Goldberg,
vagy éppen Robin Williams?

A századelőt idéző patinás belső, marasztaló atmoszférát kölcsönöz a térnek. Tökéletes helyszín egy
emlékezetes esküvőhöz, születésnaphoz, igényes céges összejövetelhez, de ha egy finom kávé melletti
beszélgetésre vágyik, annak is megadjuk a módját.
Egy hely, amely nem is lehetne máshol!
Annak idején Borbély László, az Újpesti Dózsa aranykezű kapusa megálmodta, majd a világhírű operatőrrel, Ragályi Elemérrel közösen megvalósította elképzelését. Tervük létrehozásában a Munkácsydíjas Mezei Gábor segítette őket.
Megszületett a Külvárosi Kávéház, amelynek különleges hangulatát és stílusát a mai napig sikerült megőrizni.
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Céges rendezvények

A tárgyaló már unalmas,
vidékre utazni pedig
költséges és időigényes?
Mégis jól jönne néha
a környezetváltozás,
és egy-egy meetinget,
megbeszélést, képzést,
nagyobb ívű üzleti találkozót,
csapatépítést különlegesebb
környezetben bonyolítani?

Az 50 fő befogadására alkalmas, patinás vendégtér mellett, 30 fős udvar várja az irodából kimozdulni
vágyókat. A finom falatokról és kávéról – igény esetén – mi gondoskodunk.

Vál asztható
„ BUSIN E SS ” c s o m a g o k
Csak a tér
A helyszínt biztosítjuk, az ellátásról azonban nem
gondoskodunk. Étel, ital – a bérlő felelősségére
és költségére – behozható.

All-in BUSINESS
Az impozáns helyszínen túl ennél a csomagnál a
technikai hátteret – projektor, hangosítás stb. –
és az előre egyeztetett cateringet is biztosítjuk.
Személyzetünk segíti az esemény lebonyolítását.
Igény esetén elkészítjük a szükséges kommunikációs- és prezentációs anyagokat is. Sőt, ha az
esemény megkívánja, professzionális kommunikációs partnereink segítségével akár rendezvénye népszerűsítésében is szívesen segítünk,
amennyiben kiegészítő csomagunkat kéri.

A Külvárosi Kávéház falai
között erre is van lehetőség.
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Catering: igény esetén teljeskörű kivitelezés.
További részletekért, illetve konkrét ajánlatért
keressen bennünket telefonon, vagy írjon emailt!
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Filmforgatási helyszín

Valaha Ragályi Elemér
meglátta ebben
a helyben a fantáziát.

Azóta sok-sok hollywood-i sztár megfordult itt,
és több filmforgatásnak is különleges helyszínt
biztosított a Külvárosi Kávéház. Ha Ön is olyan
miliőt keres fotózáshoz, filmezéshez, divatbemutatóhoz, vagy más olyan eseményhez, amelyhez
egyedi, patinás környezetre van szükség, akkor
jó helyen jár. Ha szeretné élőben is megcsodálni
a nem mindennapi teret, várjuk egy kávéra, ami
mellett a bérlési feltételeket is megbeszélhetjük.

Privát rendezvények

Legyen szó esküvőről,
születésnapi partiról,
ballagásról, vagy érettségi
találkozóról, nehezen találhat
ideálisabb helyszínt, mint ezt
az Újpest központtól, egyben
a házasságkötő teremtől mindössze egy sarokra található,
nagy múltú épületet.

A kifinomult, elegáns, brit stílusú belső térben 50-, a titkos belső udvaron további 30 fő nagyvonalú
vendéglátására van lehetőség. Mi mindent biztosítunk, ha Ön úgy kívánja: ételt, italt, szórakoztatást.
Önnek csak a helyszínre van szüksége? Arra is van lehetőség.
Valójában csak Önön múlik, milyen megoldást választ.
Mondjon igent különleges ajánlatunkra!
Megkönnyítjük a készülődést! All-in esküvő csomagunk még a meghívó tervezését, szövegezését és
grafikai megvalósítását is tartalmazza.
Grafikai partnerünk referenciáit az alábbi linken megtekintheti: Effektív-Art Reklámügynökség
(www.effektivart.hu)
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R E ND E ZVÉNY c s o m a g o k
Csak a tér
Csak helyszín bérlése, szolgáltatások, ellátás nélkül. Étel, ital behozható, a foglalás megkezdése
délután három óra után lehetséges.
Catering: igény esetén teljeskörű kivitelezés.
További részletekért, illetve konkrét ajánlatért
keressen bennünket telefonon, vagy írjon emailt!

All-in
Ez esetben a helyszínen túl az előre egyeztetett
hideg-meleg ételt is biztosítjuk, valamint elérhető teljes italkínálatunk. A program lebonyolítását
személyzetünkkel segítjük. Különleges ajánlat:
ha a fogyasztás eléri a közösen megállapított ös�szeghatárt a bérleti díjat elengedjük.

KÁVÉHÁZ

Az erőt és energiát
a finom reggeli
és a páratlan kávénk adja.

Délelőtt ideális helyszínt biztosítunk a baráti,
üzleti beszélgetésekhez, ebédidőben pedig napi
ajánlattal, és olyan ízekkel lepjük meg, amiért valóban megéri betérni hozzánk.
Az a nap már csak jól folytatódhat, amelyik itt
kezdődik.
Patinás bútorok, valódi fa mindenütt, télen pattogó tűzzel meleget adó kandalló, és a büszkeségünk, a ritkaságszámba menő, látványos, óriási réz
kávéfőző.

Vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek egyikén,
és beszéljük át a részleteket!

Elérhetőségeink
Cím: 1041 Budapest, István út 26. | Telefon: +36 20 405 6171
E-mail: info@kulvarosikavehaz.hu | Web: www.kulvarosikavehaz.hu
Facebook: www.facebook.com/KulvarosiKavehazEsEtterem
Instagram: Külvárosi Kávéház (instagram.com/kulvarosi_kavehaz)

