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Welcome fogadás  

 

Sós-édes aprósütemény: 460,- Ft+Áfa/10 dkg  

Mini falatkák  360,- Ft + Áfa/db 

ementáli sajtkard kék szőlővel 

fűszeres mozzarella golyó fekete olajbogyóval kardon 

koktélparadicsom kecskesajttal töltve 

füstölt lazac stanglikarikán 

 

 

 

Welcome drink (karácsonyi puncs, forralt 
bor):    
  850,- Ft + Áfa / fő 

 

 

Welcome falatok (sült gesztenye és 
sütőtök):    
  900,- Ft + Áfa / fő 



 

Angolos hátszín szeletelve, remoulade mártás és 
cumberland mártás 

Érlelt kacsamell szeletek mangós salátán 

Harcsafilé batonok mandulás bundában 
zöldcitromos mascarpone krémmel 

Kecskesajt falatok diós pesto-val   

Mozzarella falatok bazsalikommal 

Korianderes fusili tészta saláta grillezett zöldségekkel 

Csirke satée + kókuszos-mogyoró dip 

Sült rizsgolyók chilis-szója mártogatóssal 

Kapros háromsajt - krém feketekenyér falatokon 
Olivával 

Bővített koktélfogadás:    3.000.-Ft + Áfa / 4 db  
(az alábbi kínálatból 4 db / fő előzetes egyeztetés alapján): 



Karácsonyi vacsora –  

hagyományos menüsor 

 

Előétel 

Pástétomvariációk friss kenyérrel 

  

Levesek 

Fehérboros sütőtökkrémleves, pirított 
baconnel 

Tárkonyos pulykaraguleves 

  

Saláták 

Céklasaláta 

Zöldsaláta 2 féle öntettel 

  

Meleg ételek 

Halpörkölt túróscsuszával 

Tanyasi csirke rántva, kukoricás rizszsel 

Csirkepörkölt galuskával 

Brassói aprópecsenye 

Savanyú káposztás csülökragu, szaftos 
burgonyával 

Disznótoros minden földi jóval, párolt 
káposztával és burgonyapürével vagy 

kemencés burgonyával 

Töltött káposzta 

  

Desszertek: 

Somlói galuska csoki és vanília öntettel 

Gesztenyés tiramisu meggymártással 

Diós és mákos bejgli mézeskalács öntettel 

 6.500.-Ft + Áfa / fő 

 



Karácsonyi svédasztalos vacsora 

- I. menüsor  

Levesek 

Bajai halászlé 

Fahéjas forró szilvaleves 

 

Saláták 

Vegyes saláta izgalmas öntetekkel 

Céklasaláta gránátalmával és juhsajttal  

Savanyúság 

 

Főételek 

Csülök kemencében hagymával sütve, főtt 
sült burgonyával jóízűen saját 

pecsenyelevében 

Disznótoros(hurka kolbász véreshurka 
karaj)almás pezsgős lilakáposztán, hagymás 

paprikás tört krumplival 

Töltött káposzta, füstölt kolbásszal 

Marhalábszár vörösborosan kapros 
galuskával 

Rántott harcsa uborkasalátával és párolt rizs 

Erdei gombás lasagne, pirított fenyőmaggal 

  

Desszertek 

Mézeskalácsos somlói galuska 

Narancsos csokis pohárkrém 

Beigli variációk 

 

 

  

 
 

 7.000.-Ft + Áfa / fő 

 



Karácsonyi svédasztalos vacsora  

– II. menüsor 

 
Előételek 

Baconben csavart aszalt szilva ropogósan 
(GM, LM) 

Áfonyás brie tartlet  

  

Levesek 

Bajai halászlé (GM, LM) 

Sütőtökkrémleves pirított gesztenyével (GM, 
LM) 

  

Saláták 

Céklasaláta gránátalma öntettel (GM, LM) 

Friss kevert saláta(olajos öntet, kapros görög 
joghurt, ezersziget) 

Téli grillzöldség saláta, mini mozzarellával 
(GM) 

 

Főételek 

Szarvaspörkölt vörösborral, juhtúrós kapros 
galuska (LM) 

Sült libacomb, pezsgős lilakáposztán 
szervírozva, pirított burgonyával (GM, LM) 

Tanyasi csirke rántva, barackkompóttal, 
párolt rizzsel (LM) 

Kemencés tarja zöldségekkel sütve (GM, LM) 

Zöldséges quiche 

 

Desszertek 

Forró csokis karácsonyi somlói galuska  

Diós répatorta, fehércsokis sodóval (dió, 
mentes) 

Rákóczi túrós kosárka 

 8.500.-Ft + Áfa / fő 

 



Italcsomag ajánlataink  

 I Italcsomag:  3.300,- Ft + Áfa / fő  

2 órás időtartamban:  

Alkoholmentes italcsomag 

Staropramen és Heineken üveges sör 

Sümegi Chardonnay, Laposa Rizling Friss, 
Sümegi Rosé, Gere Portugieser 

hosszabbítás: 330,- Ft + Áfa / fő / óra  

   

 

II. Italcsomag:  3.900,- Ft + Áfa / fő 

2 órás időtartamban:  

Alkoholmentes italcsomag 

Staropramen és Heineken üveges sör 

Gál Tibor Egri Csillag, Gere Olaszrizling, 
Dúzsi Rosé, Günzer Cabernet 

Sauvignon, Bock Portugieser  

hosszabbítás: 530,- Ft + Áfa / fő / óra  

 

 Alkoholmentes :          1.270,-Ft+Áfa/fő  

2 órás időtartamban:  

Coca-cola termékek, Sió gyümölcslevek, 
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz, kávé, 

tea 

hosszabbítás: 330,- Ft + Áfa / fő / óra  

 

 



Hajózás a Dunán 

 A rendezvény idején az Önök által kért módon hajózunk. Amennyiben csupán egy 
városnéző hajózást szeretnének, úgy javasoljuk a két vagy három órás kört, mely alatt az 
egész várost kényelmesen be lehet mutatni. 

Két órás kör esetén a Petőfi térről indulva elhajózunk a Margit hídig, onnan 
visszafordulunk, lemegyünk a Nemzeti Színházig, majd vissza a Petőfi téri kikötőbe. 

3 órás hajózás esetén a kört kiegészítjük a Margit sziget megkerülésével. 

 



Dekoráció és berendezés 

Spandex huzatok 

 

Asztalhuzat:  2.750.-Ft + Áfa / db 

Székhuzat: 790.-Ft + Áfa / db 

Könyöklőasztalok spandex huzattal: 

  3.500.-Ft + Áfa / db 

Szállítási költség: 16.000.-Ft + Áfa / alk. 

 

 

Rendezvényükre a 
karácsonyfadíszítés cégünk 

ajándéka 

 

Karácsonyi asztaldíszek: 

 5.000.-Ft + Áfa / db – tól 

 

Szállítási költség 10.000.-Ft / alkalom 

 



150 fős vendéglétszám esetén egy légtéren belül körasztalos és táblaasztalos 
elrendezéssel is egyszerre vendégül tudunk látni mindenkit. Az asztalok mellett 
lehetőség van tánctér kialakítására is, melyet az italpult felőli részen javaslunk 
elhelyezni. 

Az étkezéshez szükséges számú bútorzat biztosítása – dekoráció nélkül - a menüárba 
van foglalva. 



 

A hajó közelében az V. kerület által üzemeltetett parkolózónákon kívül a szomszédos 
hotelek parkolóházai állnak rendelkezésre. 

Díjmentes parkolási lehetőség a közelben hétköznapokon nem áll rendelkezésre. 

Azokon a rendezvényeken, ahol kiemelt vendégek érkeznek, a hajó előtt található 
rakodási területen tudnak a gépjárművek a ki- és beszállás idejére megállni. 

 

 

 

Parkolás a Zsófia hajó közelében 



Technikai felszerelés és zeneszolgáltatás 

 

4 db hangfal és 2 db mobilmikrofon biztosítása: grátisz 

Projector és vászon biztosítása   25.000.-Ft + Áfa / szett 

DJ közreműködése a rendezvény ideje alatt: 120.000 – 180.000.-Ft + Áfa 



Bérleti díjaink: 

  Álló óradíj:    71.500,- Ft + Áfa / óra   

 Menet óradíj:    110.000,- Ft + Áfa / óra 

 Kikötői díj(Petőfi tér 9.):   GRÁTISZ 

 



Fizetési feltétel: 
Kérjük, hogy a rendezvény összköltségének 80%-át előlegként a rendezvény 
előtt átutalni szíveskedjenek. 
A fennmaradó részt a rendezvényt követően, a számla kiállításától számított 8 napon 
belül kérjük kiegyenlíteni. 
Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számoljuk föl. 
Foglalásukat írásos megrendelő és az előleg birtokában áll módunkban 
véglegesíteni. 

 

Bízunk benne, hogy ajánlatunk elnyeri tetszésüket! 

Örömmel látjuk Önöket egy személyes találkozón, mely után , az elképzeléseiket 
megismerve, egy személyre szabott ajánlatot készíthetünk Önöknek. 

 

Minden további kérdésben állunk rendelkezésükre!  

 

Tisztelettel:  

 
Hegedüs Henrietta 

Értékesítési vezető 

Zsófia Rendezvényhajó 
H-1052 Budapest 
Petőfi tér 9-es hajóállomás 
06-70-397-8259 
sales@zsofiahajo.hu 
info@zsofiahajo.hu 
www.zsofiahajo.hu 
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