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Rendezvényajánlat 
 

A Palack Borbár egy többfunkciós helyszín, mely alkalmas kis-és nagy létszámú céges vagy magán rendezvények 
lebonyolítására. 
A vendéglátás mellett technikai feltételeket is biztosítunk. 
 
 
 

Előnyök: 
 jó megközelíthetőség, könnyű parkolás, 

 modern, igényes, mégis családias környezet, 

 termek minden méretben, 

 minőségi étel, ital, 

 hozzáértő kiszolgálás, képzett sommelier-k, 

 különleges, egyéni kóstoló sorok, borvacsorák, 

 csapatépítő boros játékok, 

 rendezvények lebonyolítása külső helyszínen is, 

 hangosítás,  

 élőzene,  

 vetítési lehetőség. 
 

Kik vagyunk? 
A stáb fiatal, közvetlen és hozzáértő. Kis csapatunk nagy rajongója és jó ismerője a magyar boroknak és 
borászoknak. Vendéglátásban és a borok világában szerzett tapasztalatainkra, tudásunkra építve, új 
megközelítéssel - közvetlenségre és egyszerűségre törekedve - mindenki számára érthető módon ismertetjük 
meg az arra érdemes magyar borokat a közönséggel. Több éve tartunk kóstolókat, egyéb borral kapcsolatos 
eseményeket baráti társaságoknak és cégeknek egyaránt. 
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Ízelítő saját rendezvényeinkből 
 
 
 

 Tematikus kóstolók 

 Borfesztiválok 

 Oktatások 

 Zenés estek 

 Borvacsorák 

 Boros ismerkedő estek 

 Borklub játékokkal 
 
 
 

Helyiségek - mobil berendezéssel: 
1. Vendégtér: 60–70 fő 
2. Kisterem: 25–35 fő 
3. Palack Próféta Galéria: 80–90 fő 
4. Terasz: 30 ülő, 70 álló 

 
 
Rendezvénytípusok:  

 csapatépítés, projektzárás 

 karácsonyi buli, céges születésnap, évforduló 

 partnerkapcsolati események 

 oktatás, ismeretterjesztés 

 magyar borok bemutatása külföldi vendégeknek 
 

 
Megközelítés 
A borbár könnyen megközelíthető helyen, a Szent Gellért téren található. Tömegközlekedéssel a 18, 19, 41, 
47, 49 -es villamossal, a 7, 7a busszal és a 4-es metróval juthatunk ide.  
Autóval a Műszaki Egyetem előtt végig ingyenesen, illetve a mellékutcákban parkolhatunk. 
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Referenciáink 

ESTI PROGRAM - egész napos workshop 
után, egy nagyvállalat osztályának. 
 

Helyszín: Palack Borbár, kisterem 
Résztvevők: 30 fő 
Étel: 3 fajta üdvözlő falatka, választható 
főétel 
Borok: aktuálisan elérhető best buy, legjobb 
ár-érték arányú borok válogatása, 5 tétel, 
nagyobb mennyiségben 

SZAKMAI PROGRAM - tervezőiroda borok 
iránt érdeklődő munkatársainak péntek esti 
programja. 
 

Helyszín: a cég saját tárgyalója 
Résztvevők: 10 fő 
Étel: tapasok, sajt-sonka tálak 
Borok: 7 tételes Észak-Balatoni válogatás 

EGÉSZ NAPOS CSAPATÉPÍTÉS - nemzetközi 
cég magyarországi munkatársainak, magyarul 
– angolul. Ismerkedés, a borokkal kapcsolatos 
csoportos, páros feladatok. 
 

Helyszín: a cég által szervezett külső helyszín 
Résztvevők: 80 fő 
Étel: falatkák a borok mellé,  
Borok: egész napi fröccs fogyasztás, 3+3 bor 
ebédhez / vacsorához, játékokhoz 4 tételes 
sor 

BORVACSORA KÜLFÖLDI CSOPORTNAK – 
angolul – magyarul 
 
Helyszín: Palack Próféta Galéria 
Résztvevők: 80 fő 
Étel: választható menü 
Borok: jellemzően magyar fajtákból, 
házasításokból összeállított sor, sommalier 
 

 

A Palack Borbáron kívül lehetőség van az eseményeket külső helyszínen is lebonyolítani. 
  
 

Akik már jártak nálunk: 

 
 
 
Az ár a résztvevők létszáma, a borok mennyisége, árfekvése, a megrendelt ételek és a helyszín függvényében változik.  
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, örömmel bemutatkoznánk és egyeztetnénk lehetséges együttműködésünkről személyesen is! 
 

Üdvözlettel, 
 

Petrányi Gábor 
+36 30 997 1890  


