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A III. kerület hangulatos Fő terén 
immár fél évtizede fogadja egyre 
gyarapodó számú közönségét a 
népszerű közösségi tér. Sokszínű 
kulturális kínálata mellett újhullámos 
kávézóval, környezetbarát coworking 
irodával és bringás programokkal 
is találkozhat, aki közel a nagyváros 
szívéhez, mégis távol a belvárosi 
nyüzsgéstől keres magának 
és családjának kikapcsolódási 
lehetőséget.

A 2014. szeptemberi nyitás óta az 
Esernyős célja, hogy összegyűjtse 
és közvetítse azokat az értékeket, 
melyek a III. kerületet jellemzik, 
de el is hozza Óbudára mindazt a 
minőséget, amelyek érdeklődésre 
tarthatnak számot. Ma már az 
Esernyős Óbuda turisztikai vonzerejét 
szervezi és színesíti, az Esernyős 
Galériában országos és nemzetközi 
hírű képzőművészek állítanak ki, 
a Szindbád Rendezvénytérben és 

a nyitott udvarban neves hazai 
előadók lépnek fel, és itt látogathatók 
nyaranta a Színház Szerda szabadtéri 
kamaraelőadásai is. A Szindbád 
coworking irodát pedig a jellemzően 
home-office-ban dolgozó „digitális 
nomádok” lakják be, hiszen csak 3 HÉV 
megállóra található a Margit-hídtól.
A hely kínálatában a koncertek, 
irodalmi és színházi estek, kortárs 
kiállítások mellett jól megférnek a 
gasztroesemények, borkóstolók is. 
A kávézóban megtalálhatók a világos 
pörkölésű kávéfinomságok, a helyben 
készült kézműves desszertek és a 
magyaros hangsúlyú bisztrókonyha 
ebédei. A minőségi alapanyagok 
felhasználásával készült tiszta 
ízek, házias menük és az eredeti 
almáspiték, gyümölcskocsonyával 
ékeskedő tejberizsek, epres sajttorta 
kelyhek, vagy az egészséges 
vegánsütemények kellemesen 
simulnak az egyedi arányokkal 
összeállított Esernyős 42 Blend kávé 
aromájához. Kóstoláskor az illatában 
savanykás, halvány csokoládés 
jegyekkel kecsegtető nedűben 
először a ruandai kávébab dominál 
földes, citrusos ízével, majd ezt váltva 
sokáig megmarad egy kellemesen 
meleg, csokoládés íz, amely már a 
desszertes brazil vonal sajátja – igazi 
élmény lehet a kávék kedvelőinek.
Bár a szeptemberi jubileum ünnepi 
sorozata már véget ért, a rendszeres 
programokra érdemes ellátogatni 
a Fő térre, és már az adventi 
időszak is közeledik, amelyre ismét 
különleges eseményekkel készülnek 
az Esernyősben.

www.esernyos.hu
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