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 Az EURÓPA KÖZPONT és EURÓPA ÉTTEREM és BÁR tökéletes helyszíne lehet rendezvényének, legyen az esküvő, születés-

nap, évforduló vagy más családi, baráti összejövetel. Engedje meg, hogy professzionális hozzáállásunkkal, tökéletes helyszínnel, 

minőségi alapanyagokból készült ételekkel, szakszerűen felszolgált italokkal mi tegyük még emlékezetesebbé ezt a különleges 

napot, amely oly fontos az Ön (Önök) életében. Nem viselkedünk hivalkodóan, szerények vagyunk, de van, amiből nem enge-

dünk!  

 Kérése, elképzelése alapján összeállítjuk az ajánlatot az egyes ételekre, italokra. Szívesen adjuk át sokéves tapasztalatun-

kat, így közösen egy tökéletes rendezvénymenüt, -programot tudunk összeállítani. Várjuk személyes, elektronikus vagy telefonos 

Létszámtól, évszaktól, rendezvény típusától függően közösen döntsük el. melyik terem a legideálisabb. Például: 
 
- Az étterem földszintje 30 személy részére 
- Az étterem emelete 45 személy részére 
- Az étterem terasza 100 személy részére 
- Az Európa Központ „Pozsony” rendezvényterme 35 személy részére 
- Az Európa Központ „Dunaszerdahely” rendezvényterme 70 személy részére 
- Az Egyes helyszínek kombinációja 200 személy részére 
  

Tánc nélkül? Tánccal? Mindkét teremben? 

AHOL A LUXUS A MINŐSÉG SZINONIMÁJA 

 Ünnepelni jó. Mindenki boldog, az ünnepelttel együtt örül az egész család, a barátok, az ismerősök, vagyis mindenki, aki 

fontos szerepet tölt be a család életében. A különleges napok, esküvők,  kerek évfordulók, a születésnapok, a gyerekzsúrok meg-

érdemlik, hogy valóban különleges módon éljük meg őket. 

 Az EURÓPA KÖZPONT, valamint az EURÓPA Étterem ezt a különlegességet szeretné megteremteni mindenki számára, aki 

felkeres bennünket. Szolgáltatásainkkal szeretnénk levenni a terhet az ünnepelni vágyók válláról. A luxus itt nem a fényűzést 

jelenti: a minőség szinonimája. Érezhető, hogy nem a vendég van a szolgáltatóért, hanem fordítva. A rendezvényszervező csapat 

nem ismer lehetetlent, csak meg kell álmodni a rendezvényt , ők megvalósítják. A teremdíszítés, a fehér- vagy a krémszínű szék-

szoknyák, az ezerféle színű szalvéták, a minőségi teríték mellett menet közben is figyelnek az eseményekre, szívesen készítenek 

külön kérésre akár apró figyelmességet is. Vegye igénybe professzionális fény-, video- vagy hangtechnikánkat! A meghívók és az 

ülésrend megtervezésében is segítünk. Ebből is látszik, hogy a személyre szabott ajánlatoknak, a szórakoztatás lehetőségeinek  

milyen széles a skálája. Az ,,Európa” olyan hely, ahol jól érezheti magát gyermek, fiatal, felnőtt és idős egyaránt. Hogy ennek mi a 

bizonyítéka? Elsősorban az a jóleső tudat, hogy vendégeink szívesen maradnak záróráig. Záróráig? Pontosítunk! Nálunk a vendég 

addig marad, míg jól érzi magát! Bizonyítékként szolgálnak a rendezvényekről kapott kedvező visszajelzések is, de főként az, 

hogy mind többen vannak, akiket visszatérő vendégként üdvözölhetünk. 



 Engedje meg, hogy mi dolgozzunk az Ön ünnepén. A nagybetűs Napon Ön, családja, barátai ne a szervezéssel foglalkozza-

nak, hanem felhőtlenül szórakozzanak!  

Várjuk személyes, elektronikus vagy telefonos megkeresését! 

 Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk „ALL INCLUSIVE” ajánlatunkat. Korlátlan fogyasztás az ételekből, minőségi italok-

ból, borokból, exkluzívan díszített termekben, professzionális kiszolgálással. Adja meg a módját, tisztelje meg vendégeit! Ön csak 

vágja magát ünneplőbe, és szórakozzon hajnalig, reggelig! Levesszük a terhet a válláról. És anyagilag is megéri. Nem hiszi? Szá-

moljon csak utána!  

ÉTEL - ÉS ITALKÍNÁLÁTUNK 

fogyasztása korlátlan mennyiségben az alábbiak alapján: 

- Fogadóital  
- Vendégváró falatok 
- Aperitif  
- Uzsonna vagy előétel 
- Leves tálakban  
- Főétel tálakon többfajta húsételből 
- Köretek széles választéka  
- Saláták, házi savanyúságok  
- Mártások  
- Házi sütemények gazdag választéka 
- Gyümölcsszobor 
- Csokoládé—szökőkút friss gyümölcsökkel 
- Éjféli vacsora 
- Üdítők gazdag választéka 
- Alkoholos, alkoholmentes csapolt, palackos sörök 
- Töményitalok tömkelege 
- Alkoholos es alkoholmentes kevertitalok 
- Minőségi borok és pezsgők széles választéka 

TEREMDÍSZÍTÉS ÉS DEKORÁCIÓ, 
amely főleg a következőket tartalmazza: 
- Díszített esküvői kapu (esküvő esetén) 
- Tartóoszlopok díszítése a teraszon és a rendezvényteremben 
- Minőségi textil asztalszoknya a fő asztalon, svédasztalokon 
- Minőségi textil székszoknyák (több színkombináció) 
- Minőségi textilterítők az asztalokon 
- Élő virágok az asztalokon, ajándékasztal vázákkal, virágegyüttesek 
- Gyertyák és szalvéták - színválasztás szerint 
- Minőségi éttermi porcelán és evőeszközök 
- Üvegpoharak az etikett szerint  
- Névtáblák nyomtatása és elhelyezése az ülésrendhez 
- Terem megvilágítása 
- Ünnepi torta prezentálása és felszolgálása felszolgáló kocsin 
- Díszes italpult 
- Hang—videótechnika használata vetítéshez 
…és még sorolhatnánk 

Mit foglal magába „ALL INCLUSIVE” ajánlatunk? 
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Mindezeken kívül megfelelünk bármilyen ételallergiával vagy más étrenddel rendelkező vendégeinknek és az Ön elképzelései-
nek is. Kihagytunk volna valamit? Szóljon a személyes találkozón, és ha tudjuk megoldjuk. Ugye lehetetlen nincs, csak…. 

„ A L L  I N C LUS I V E ”   
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