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Életünk egyik legvarázslatosabb pillanata, amikor a család,
a barátok és a törvény előtt is megfogadjuk egymásnak az Örök 
szerelmet. Nem érhetjük be kevesebbel: olyannak kell lennie,

amilyennek elképzeltük a Tökéletes Pillanatot.

Ha közeleg a várva várt nap az életében és nem tudja még hol 
rendezze meg az esküvője utáni köszöntést, lakodalmat,

jöjjön el az óbudai Fő téren található Esernyősbe
és ünnepeljen nálunk!

Örömmel segítünk, hogy minél emlékezetesebbé tegyük 
ezt a nagyszerű napot.



Esernyős
Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont

A hatalmas üvegablakokon át egy varázslatos tér tárul elénk, 
amelyen minden arra járónak megakad a szeme. 

Igényes és stílusos környezet fogadja a hozzánk betérőket, amely 
ugyanakkor emberközeli, barátságos és otthonos.

Legyen a Vendégünk, 
az Esernyős – egyedi igény szerint díszíthető, berendezhető –
tereiben széles ital – és ételválasztékkal, melegkonyhával és 

professzionális rendezvényszervező valamint vendéglátó 
csapattal várjuk Önöket.

Bármilyen kérdéssel forduljanak hozzánk 
bizalommal.



Szolgál tatásaink
• Személyre szabott ajánlat
• Forgatókönyv készítése

• Kreatív ötletek, precíz szervezés és körültekintő lebonyolítás
• Folyamatos jelenlét az esküvői rendezvény alatt

• Terembérlet koccintástól a lakodalomig
• Catering, felszolgálás

Szolgáltatásainkon felül igény esetén
• Fotós

• Zenei szolgáltatás
• Dekoráció



Ételválasztékunk:
• Finger food

• Kanapé szendvicsek
• Édes - sós aprósütemények

• Hidegtálak
• Mártogatósok
• Melegkonyha

Italválasztékunk:
• Üdítők, ásványvíz

• Szörpök, limonádék
• Kézműves borok, pálinkák
• Sörök és egyéb rövid italok

• Kávé, tea

Catering



Miért válasszon minket?
Biztonságot, minőségi szolgáltatást nyújtunk.

• 
Kreatív ötletekkel és rugalmas árképzéssel segítjük.

• 
Zárt és szabadtéri helyszíneink egyaránt rendelkezésre állnak.

• 
Egy helyen biztosítjuk a koccintás, étkezés és a

felhőtlen szórakozás lehetőségét.
• 

Óbuda patinás főterén, a környékbeli templomok és a
házasságkötő terem közvetlen szomszédságában vagyunk.

• 
Kiváló fotózási helyszínek

(Fő tér, Zichy-kastély, Várakozók szoborcsoport)
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„Ketten kellünk hozzá. Mindig.
Ahhoz, hogy élni kezdjen

egy gondolat, egy történet, egy érzés.
Én csak elkezdhetem.”

Krúdy Gyula


