


Az idén 161 éves Gerbeaud cukrászda és kávéház
egyike Európa legpatinásabb üzleteinek, ahol a
műhelymunka a kezdetektől fogva a tradíció és
innováció együttes jelenlétével valósul meg.

A Gerbeaud Catering közel húsz éve működik. Azóta
több száz sikeres konferencia, esküvő, gálavacsora,
családi és céges rendezvény otthonául szolgáltak
rendezvénytermeink a Gerbeaud Házban és azon kívül.

Arra törekszünk, hogy gálavacsoráinkon örök emlékű
kulináris élményt nyújtsunk vendégeinknek, a
klasszikus és a megújított magyar konyha, valamint a
nemzetközi gasztronómia remekeivel, friss, az
évszaknak megfelelő prémium minőségű alapanyagok
felhasználásával, kreatív és igényes tálalással.
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TRADÍCIÓ & INNOVÁCIÓ

 

  

  

  



VENDÉGFOGADÓ AJÁNLATAINK



Vendégfogadó II

Sauska Brut pezsgő 
Kir Royal
Rosé, Sauska pincészet, Villány
Házi készítésű limonádé, narancs juice
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz

Mini falatok (2 db/fő):
Mini sajtos pogácsa uborkás kapros krémmel, mangalica
szalámival; Káposztás hasé;
Zöldalmás pisztráng pástétom

2 300 FT/FŐ

Vendégfogadó I

Hungária Grande Cuvée pezsgő
Narancs juice
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz
Frissen sült mini pogácsák és stanglik a Gerbeaud
pékségből (2 db/fő) 

1 600 Ft/fő

Vendégfogadó III

Delamotte Brut Champagne
Mád – Szent Tamás pincészet, Tokaj
Campari juice; Gin-Tonic
Frissen facsart narancslé 
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz

Mini falatok (2 db/fő):
Tökmagos pogácsa tökmagolajos sajtkrémmel töltve; 
Lazac kaviár lágy fürjtojással;
Mangalica sonka aszalt bébi paradicsommal; Mini briós
csirkemáj krémmel töltve

5 400 Ft/fő



FELSZOLGÁLT MENÜ 
AJÁNLATAINK



Classic menü

Classic menü 1 

Libamáj terrine pisztáciával, yuzus körte géllel, vajas kaláccsal

Mentás uborkaleves pisztráng tatárral, tejföllel

Keleméri báránysült almás hurkával, káposzta lekvárral, 
burgonya pürével

Somlói galuska csokoládé öntettel

Classic menü 2 

Házilag aszalt és balzsamecettel pácolt babi paradicsom 
mangalica sonkával, rukola salátával, mozzarellával

Posírozott tojás röszti burgonyával, parajmártással és paraj 
levelekkel, pirított magvakkal

Tanyasi sült csirkemell supreme sült zöldséges polentával

Feketeerdő XXI. Század

3 fogásos Classic menü 9 200 Ft/fő
4 fogásos Classic menü 9 900 Ft/fő

Elegant menü

Elegant menü 1 

Pisztráng ízelítő: kaviár fürjtojással, tatár olíva olajjal és sós 
citrommal, füstölt pisztráng panna cotta dió pralinéval

Grillezett libamáj szeletek sült körtével, cékla pürével 

Tejes borjúsült kapribogyós jus-vel, sült répával, parmezános 
burgonyával

Sült túrótorta sült eperrel, citrom sorbet-val

Elegant menü 2 

Sült kápia paprika friss sajtkrémmel töltve, tökmag pralinéval

Skót lazac röszti burgonyával, buggyantott tojással, 
parajmártással, fűszersalátával

Szarvasgerinc vajas-parmezános puliszkával, balzsamecettel 
marinált hagymalekvárral

„Esterházy” dió fagylalttal

3 fogásos Elegant menü 10 600 Ft/fő
4 fogásos Elegant menü 11 500 Ft/fő



Gerbeaud menü 

Marinált borjúszeletek, bitterballen és édes mustár ecetes
salátalevelekkel
Kacsa consommé pirított kacsamájjal, daragaluskával, illatos
gombákkal
Harcsafilé savanyú káposztamártással, sült káposztával, ecetes
burgonyával
Narancs-karamell sós karamellfagylalttal
Kávé

13 500 Ft/fő

A sommelier ajánlata a menühöz
(3 pohár bor /2x1,5 dl és 1x1,0 dl/, 0,5 l ásványvíz)

Rosé, Sauska pincészet, Villány
Chardonnay, Légli Ottó, Balaton
Édes szamorodni, Oremus Pincészet, Tokaj

Italsor 3 pohár borral 4 500 Ft/fő 

Gerbeaud Gourmet menü 

Skót lazac kaviárral marinálva, szójás gyömbérrel, posírozott
fürjtojással, rizsecetes salátával
Sóban sült cékla tépkedett kacsahússal, málna vinaigrette-tel, 
zöldborssal
Rózsaszín borjúsült kapribogyós jus-vel, sült répával, 
parmezános burgonyával
Brie sajt szarvasgombakrémmel töltve, mézes dióval
Fekete erdő XXI. század
Kávé, kézműves petit fours

15 000 Ft/fő

A sommelier ajánlata a menühöz 
(3 pohár bor /2x1,5 dl és 1x1,0 dl/, 0,5 l ásványvíz)
(4 pohár bor /3x1,5 dl és 1x1,0 dl/, 0,5 l ásványvíz)

Cuvée 107, Sauska pincészet, Villány
Royal Cuvée, Bock pincészet, Villány
Kadarka, Heimann Családi Birtok, Szekszárd
Tokaji Szamorodni, Szepsy István, Tokaj

Italsor 3 pohár borral 7 700 Ft/fő
Italsor 4 pohár borral 9 400 Ft/fő 



Gerbeaud Grand Cru menü 

Libamáj-terrine sült fügével, fügechutney-val, és pirított 
mandulával
Fehér paradicsom-krémleves házi aszalt paradicsommal, 
bazsalikomolajjal
Ananászsaláta garnélával, ananászmentával
Szarvasgerinc zelleres burgonya gratinnal, balzsamecettel 
marinált langyos gombákkal
Epres „cheese cake” házi kekszmorzsával, zöldcitrommal
„Esterházy”
Kávé, kézműves petit fours

18 900 Ft/fő

A sommelier ajánlata a menühöz 
(4 pohár bor /3x1,5 dl és 1x1,0 dl/, 0,5 l ásványvíz)
(5 pohár bor /3x1,5 dl és 2x1,0 dl/, 0,5 l ásványvíz)

Sec, Királyudvar pincészet, Tokaj
Mád Furmint, Szt. Tamás pince, Tokaj
Cuvée 7, Sauska pincészet, Villány
Édes Szamorodni, Oremus pincészet, Tokaj
5 puttonyos Tokaji Aszú, Grand Tokaj, Tokaj

Italsor 4 pohár borral 11 500 Ft/fő
Italsor 5 pohár borral 12 900 Ft/fő 



BÜFÉ AJÁNLATAINK



Jelmagyarázat: G = gluténmentes; V = vegetáriánus; L = laktózmentes

HÁZI PÉKSÉGÜNK POGÁCSA ÉS KENYÉR ÍZELÍTŐJE
Kapros-túrós és sajtos mini pogácsák
Barna magvas kenyér
Grissini, baguette

BRUSCHETTA ÍZELÍTŐ FRISS SALÁTÁVAL ÉS ZÖLDSÉGEKKEL
Lazacos kaporkrémmel, marinált uborkával V
Chorizo kolbászos fehér babkrémmel
Kéksajtos sült almával V
Tojásos - lecsós L
Sonkás - újhagymás

CSUKOTT MINI SZENDVICS ÍZELÍTŐ BURGONYA CHIPS-SZEL
Steakszendvics, jalapeno paprikával
Vegetáriánus mini hamburger kecskesajttal, grillezett cukkínivel,
fokhagymás aiolival V
Zöldséges tortillatekercs snidlinges tejföllel V
Croque Monsieur

SALÁTÁK
Friss leveles saláták 3 féle házi dresszinggel, olívaolajjal, balzsamecettel G,
V
Kapros uborka citromos olívaolajjal, fetasajttal G, V
Olasz tésztasaláta chilivel, extra szűz olívaolajjal, friss bazsalikommal,
chorizoval, füstölt sajttal, aszalt paradicsommal
Tonhalsaláta színes paprikával, olívabogyóval G, V, L
Avokádókrém friss ropogós zöldségekkel G, V

7 000  Ft/fő

Szendvics büfé GERBEAUD DESSZERT ASZTAL
Dobos- és Esterházy-torta kocka V
Somlói galuska tejszínhabbal és csokoládéöntettel V
Gerbeaud szelet V
Friss szeletelt gyümölcsfalatok G, V, L
2 féle sütemény napi kínálatunkból



GERBEAUD DESSZERT ASZTAL
Friss gyümölcsök évszaknak megfelelően G, V, L
Gerbeaud szelet V
Somlói mini poharakban, diós streuzel-lel V
Sült túrótorta meggy raguval V
Császármorzsa karamellizált sárgabarackkal V
Mogyorós kávékrém V

Jelmagyarázat: G = gluténmentes; V = vegetáriánus; L = laktózmentes

HIDEG ÍZELÍTŐ
Pisztráng panna cotta pirított dióval G, V
Kacsaízelítő:
Hideg kacsamáj vele sült zöldségekkel
Kacsamáj terrine marinált aszalt sárgabarackkal G, L
Borjútatár sós citrommal pirított salátalevéllel L
Sütőtökös créme brulée G. V
Füstölt padlizsán szeletek kecskesajttal, mangalica sonkával,
parajlevelekkel G

LEVES
Kakasleves húsos derelyével L

FŐÉTELEK
Csirkemell csíkok sörtésztában paradicsomos csípős mártogatóval
Mustáros sült dagadó rozmaringos sült burgonyával G
Stefánia „pörkölt” G, L
Paprikás bulgur V
Fogas érmék petrezselymes karalábé főzelékkel G, V
Pirított zöldségek vele sült kisasszondi sajttal G, V

7 500  Ft/fő

Könnyű Gerbeaud ebéd



Jelmagyarázat: G = gluténmentes; V = vegetáriánus; L = laktózmentes

HIDEG ÍZELÍTŐ
Bárány terrine paprikasalátával G
Mini burgonyás lángos szalonnás tejfölös mártogatóval
Pácolt libamell szeletek áfonyás hagymalekvárral G, L
Kőrözött, G, V
paprikás mini kiflivel
Ecetes paradicsomsaláta lilahagymával G, V, L
Csirkemáj krémmel töltött mini briós
Ecetes burgonyasaláta füstölt angolnával G, V, L
Fogas szelet sörtésztában sütve ecetes zöldségekkel

LEVES
Palócleves

FŐÉTELEK
Csirkemell szelet Óvári módra rizi-bizivel G, V
Ropogós csülök pirított burgonyával, konfitált fokhagymával és 
sonkahagymáv G, L
Csirkepörkölt G, L
Házi galuska V
Pisztráng filé
Parajfőzelék V
Zöldségekkel töltött cukkíni sajtmártással G, V

9 000  Ft/fő

Gerbeaud büfé klasszikus magyar ízekkel GERBEAUD DESSZERT ASZTAL
Évszaknak megfelelő friss gyümölcsök G, V, L
Aranygaluska vanília sodóval V
Gerbeaud szelet V
Máglyarakás kicsit másképp V
Kapros–túrós lepény V
Mini Dobos kocka V



GERBEAUD DESSZERT ASZTAL
Friss gyümölcsök évszaknak megfelelően G, V, L
Gerbeaud szelet V
Somlói mini poharakban, diós streuzel-lel V
Sült túrótorta meggy raguval V
Császármorzsa karamellizált sárgabarackkal V
Mogyorós kávékrém V

Jelmagyarázat: G = gluténmentes; V = vegetáriánus; L = laktózmentes

HIDEG ÍZELÍTŐ
Pisztráng panna cotta pirított dióval G, V
Kacsaízelítő:
Hideg kacsamáj vele sült zöldségekkel
Kacsamáj terrine marinált aszalt sárgabarackkal G, L
Borjútatár sós citrommal pirított salátalevéllel L
Sütőtökös créme brulée G. V
Füstölt padlizsán szeletek kecskesajttal, mangalica sonkával,
parajlevelekkel G

LEVES
Kakasleves húsos derelyével L

FŐÉTELEK
Csirkemell csíkok sörtésztában paradicsomos csípős mártogatóval
Mustáros sült dagadó rozmaringos sült burgonyával G
Stefánia „pörkölt” G, L
Paprikás bulgur V
Fogas érmék petrezselymes karalábé főzelékkel G, V
Pirított zöldségek vele sült kisasszondi sajttal G, V

7 500  Ft/fő

Gerbeaud büfé klasszikus nemzetközi ízekkel 



ELŐÉTELEK
Tepertőkrém, G, L
és tökmagolajos túrókrém, V
házi sós kiflivel
Libamáj krémes mini briós
Mangalica terrine, G
marinált zöldségekkel G, V, L
Majonézes burgonyasaláta fasírtgolyókkal
Pácolt libamell szeletek balzsamecetes hagymalekvárral G, L
Rozmaringos sült ecetes körte kecskesajttal G, V
Tejfölös uborkasaláta G, V
Grillezett padlizsán szeletek füstölve, szárított
sonkarózsákkal G, L

LEVES
Magyaros zöldborsóleves L

FŐÉTELEK
Kacsasült áfonyás párolt káposztával, vargányás szalvétás
gombóccal
Konfitált tarja szeletek grillezve, faszénen sült kápia
paprikával, pirított hagymával,
házi burgonyával G, L

Bélszín érmék pirított kacsamájjal G
Zöldséges kamut-tal V
Harcsapaprikás, G, L
Pirított túrós csusza
Grillezett kecskesajt sült paradicsommal, parajlevelekkel V
Rakott burgonya házi kolbásszal G

10 500 Ft/fő

Gerbeaud büfé modern magyar ízekkel GERBEAUD DESSZERTASZTAL
Citromos madártej habgaluskával G, V
Mini képviselő fánk V
Epres túrógombóc V
Mini dobos kocka V
Somlói galuska tejszínhabbal, csokoládé öntettel V



GERBEAUD DESSZERTASZTAL
Gesztenye Milles Feuilles V
Mézes-krémes V
Kapros-túrós rétes V
Máktorta baracklekvárral V
Friss gyümölcskoktél V
Madártej
Joghurtkrém aszalt barackkal V

HIDEG ÍZELÍTŐ
Konfitált csirkemell mentás uborkasalátával G, L
Szarvasmájas barna magvas kenyérrel L
Paradicsomos fűszeres lepény mangalica szalonnával, savanyú
uborkával
Kecskesajttal töltött kápia paprika, fokhagymás fűszeres olajban,
madársalátával G, V
Főtt-füstölt marhanyelv pirított feketegyökérrel, tormával

LEVES
Gyömbéres marhahúsleves csigatésztával, vele főtt hússal,
zöldségekkel L

FŐÉTELEK
Pisztráng filé citrusos karfiolpürével V, G
„Töltött káposzta” fűszeres tejföllel, füstölt sajttal V
Bárány lapocka, libamájas kolbászkával, G
Cukkínis röszti burgonya G, V
Sült libacomb zöldséges gerslivel „Ludaskása”
Vörösboros kakas pörkölt szalonnával, hagymával, gombával G
Deszkáról szaggatott túrós galuska
Malacsült véres hurkás burgonyával G

10 500  Ft/fő

Gerbeaud büfé modern nemzetközi ízekkel 



MEDITERRÁN ÍZEK, OLASZ HANGULAT
Szardella, sült cukkíni, padlizsán, színes paprika, G, L, V
Olasz szalámi, G, V
Sajtfalatok G, V
Szárított sonka hajszálvékonyan szeletelve olívabogyóval,
rucolával, G, L
parmezánnal, G, V
fokhagymás aiolival G, V, L
Paradicsom és mozzarella balzsamecettel, házi pestóval G, V
Rizottó taleggio sajttal V
Borjúszelet-saltimbocca sült paradicsommal, G, L
Polenta V
Créme caramel V
Citromos pite V

A FRANCIA KONYHA REMEKEI
Quiche lorraine rukola salátával
Francia sajtok választéka házi kenyerekkel, szőlővel, dióval V
Báránysült ratatouille-al G, L
Tejszínes gratin burgonya G, V
Francia macaron ízelítő V
Milles feuilles V

ÉSZAK-AMERIKA
Oldalas barbecue pácban G, L
Coleslaw saláta G, V
Mini marhaburger sajttal, baconnel, hasábburgonyával, házi
ketchuppal
Lazacfilé mézzel sütve, cukkinis burgonyapürével G, V
Brownie sós karamellmártással V

12 500 Ft/fő

Nemzetek ételei büfé A TÁVOL-KELET KINCSEI
Sushi választék friss halakkal, zöldtormával és pácolt gyömbérrel
G, V, L
Pankómorzsában sült csirkeszárnyak L
Basmati rizs G, V
Rizsecetes-chilis-újhagymás mártogató G, V, L
Vietnámi zöldséges tavaszi tekercs mártogatóval V, L
Tigris ráktempura édes-savanyú mártogatóval, mézes szójás
karfiollal V

MAGYAROS FINOMSÁGOK
Tokajival ízesített libamájpástétom és libahájban sütött hideg
libamáj friss zöldségekkel G, L
Hagyományos gulyásleves bográcsban, csipetkével L
Csirkepörkölt G, L
Tejfölös gersli V
Somlói galuska tejszínhabbal és csokoládéöntettel V
Gerbeaud szelet V



ITAL AJÁNLATAINK



Basic korlátlan italcsomag 

Dreher sör
Budai Chardonnay, Nyakas Pincészet, Buda
Kékfrankos, Pósta Borház, Szekszárd
Szénsavas italok; rostos gyümölcslevek
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz
Kávé és tea

2 óra
3 óra
6 óra

3 300 Ft/fő
4 000 Ft/fő
5 500 Ft/fő

Classic korlátlan italcsomag 

Dreher sör
Friss, Laposa Pincészet, Badacsony
Rosé, Sauska Pincészet, Villány
Merlot, Heimann Családi Birtok, Szekszárd
Szénsavas italok; Rostos gyümölcslevek
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz
Kávé és tea

2 óra
3 óra
6 óra

4 000 Ft/fő
4 800 Ft/fő
6 800 Ft/fő

Elegant korlátlan italcsomag 

Dreher sör, Pilsner Urquell
Mád, Szent Tamás Pincészet, Tokaj
Sauvignon Blanc, Etyeki Kúria, Etyek
Rosé, Sauska Pincészet, Villány
Áldás, St. Andrea Pincészet, Eger
Kékfrankos, Pósta Borház, Szekszárd
Szénsavas italok; Rostos gyümölcslevek
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz
Kávé és tea

2 óra
3 óra
6 óra

5 600 Ft/fő
6 300 Ft/fő
8 200 Ft/fő

Az italcsomag lejártával max. egy órát tudjuk hosszabbítani a rendezvényt, ennek 
díja 50 000 Ft, mely összeg független a vendéglétszámtól, és nem tartalmazza a 
további italfogyasztást. Az italcsomag lejártával a további italokat á la carte áron 
fogyás alapján számoljuk fel.



Alkoholmentes italcsomag 

Szénsavas italok; Rostos gyümölcslevek
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz
Kávé és tea

2 óra
3 óra

1 700 Ft/fő
2 100 Ft/fő

Koktélok: 2 700 Ft/koktél 

Előre egyeztetett koktélválasztékkal, fogyasztás alapján számlázzuk.

Koktélbár (min. 20 főtől):

A fenti koktélok közül 4 kiválasztott koktél korlátlan fogyasztással:
2 óra 7 800 Ft/fő
3 óra 9 000 Ft/fő
4 óra 10 200 Ft/fő

LONELY DRUM
Gin, Rebarbara bitter, Citrom Juice
GRANDLE
Gin, Citrom Juice, Cukor
DAIQUIRI
Rum, Lime Juice, Cukor, Coupette
KIR ROYAL
Cassis Liquer, Champagne/Prossecco, Champagne
MOJITO
Rum, Lime Juice, Cukor, Menta levél, Szóda
CAIPIRINHA
Cachaca, Lime, barnacukor
MIMOSA
Friss narancslé, Champagne/Prossecco

Koktélbár 



GERBEAUD AJÁNDÉKOK



GERBEAUD AJÁNDÉKOK

Egy különleges ajándék kiemelt figyelmet, értéket és
gáláns gesztust jelent. A Gerbeaud kézzel készített
bon-bonjai és válogatott ajándékai exkluzív
csomagolásban egyedülálló meglepetést nyújtanak.
Részletes ajándékkatalógusunkat kérje kollégánktól,
illetve egyedi ajándékcsomagok összeállításában,
különleges logózott ajándékok ajánlásában is
segítségére leszünk.
A honlapunkra kattintva elérhetik a Gerbeaud
ajándékaink ismertetőjét is!

https://gerbeaud.hu/edes-ajandekok/


SZERVIZ DÍJ, KITELEPÜLÉSI DÍJ

Áraink tartalmazzák a mindenkori ÁFA összegét. Étel- és
italfogyasztásra 15% szervízdíjat számítunk fel.

A Gerbeaud Ház külső helyszínen történő rendezvény
esetén kitelepülési díjat számít fel. A kitelepülési díj
mértéke 1 500 Ft/fő, (minimum 150 000 Ft). A kitelepülési
díj tartalmazza a rendezvényhez kapcsolódó eszközök
(evőeszköz, porcelán, poharak), és a személyzet díját,
valamint a szállítási és ahhoz kapcsolódó költségeket. A
kitelepülési díj nem tartalmazza a bútorok és a textíliák, a
dekoráció és a technikai szolgáltatások költségeit.

A megfelelő színvonalú kiszolgálás érdekében szükségünk
van egy vendégtérhez kapcsolódó (emelet esetén
teherlifttel megközelíthető), min. 40-50 nm-es helyiségre
épületen belül (vagy dobogózott, szükség esetén fűtött
sátorban), catering hinterland céljára. A hinterland
helyiségben szükséges 2 db 3x63 AMP és 2 db 3x32 AMP
erősáram csatlakozás, illetve a közelben vízvételi
lehetőség.



sales@gerbeaud.hu
(+ 36) 1 429 9010
(+ 36) 1 429 9012

KAPCSOLAT



ÁRAINK TARTALMAZZÁK A MINDENKORI ÁFA ÖSSZEGÉT. ÉTEL- ÉS ITALFOGYASZTÁSRA 15% SZERVÍZDÍJAT SZÁMÍTUNK FEL.
A rendezvény megrendelését az írásos megrendelő kézhezvételével és 80% előleg befizetésével tekintjük véglegesnek. A rendezvény költségeinek fennmaradó részét a 
számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül kérjük kiegyenlíteni. 

Az ár csoportonként egyféle menü elkészítését teszi lehetővé, ajánlataink min. 25 fő vendégszám esetén érvényesek. 25 fő alatti létszám esetén az árat egyedi árajánlatunk
tartalmazza. 

A Gerbeaud Ház minőségbiztosítási szabályi szerint az ételeket a büféasztalon maximum 3 órán keresztül van módunkban kínálni, s az ételek csomagolására, elvitelére sajnos
nincs lehetőség. 

A végleges étel- és italválasztékot legkésőbb 14 nappal, míg a pontos vendéglétszámot a rendezvény előtt legkésőbb 2 munkanappal kérjük a Gerbeaud Háznak megadni. Ez a 
vendéglétszám a számlakészítésünk alapja. A rendezvényt megelőző 2-7 munkanapon belül a létszám maximum 10%-al módosítható. Amennyiben több mint 10%-al 
növekszik a vendéglétszám a rendezvényt megelőző 2-7 munkanapon, a 10%-on felüli növekedést 30%-os étel-ital felárral tudjuk vállalni. Megrendelését 30 nappal a 
rendezvény előtt kötbérmentesen lemondhatja. 

30 – 15 napon belüli lemondás esetén a szerződés teljes összegének 50%-át,
14 – 8 napon belüli lemondás esetén a szerződés teljes összegének 70%-át,
7 – 3 napon belüli lemondás esetén a szerződés teljes összegének 90%-át,
2 napon belüli lemondás, vagy a lemondás elmulasztása esetén a szerződés teljes összegét számlázzuk.

Délelőtti rendezvény esetén a rendezvénytermet 07.00 órától, esti rendezvény esetén 16.00 órától tudjuk díjmentesen biztosítani ki és bepakolás céljából, amennyiben a terem 
foglaltsága megengedi. A vendégtávozást követően 2 óra áll rendelkezésre a kipakolásra. Ezen időtartamot meghaladó építésnél vagy bontásnál az extra költségek az 
igénybevett termektől függően külön megállapodás tárgyát képezik. A megállapodáson túl nincs lehetőség a rendezvény előtt vagy után a tárgyak időszakos tárolására.

A rendezvényen közreműködők, művészek, rendezvényszervezők és alvállalkozóik számára étkezést illetve italokat kizárólag külön megállapodás alapján, térítés ellenében 
biztosítunk.

A rendezvény megrendelője a helyszín állagának megőrzéséért, illetve a Gerbeaud Gasztronómia Kft. igénybe vett eszközeiért teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A 
termeket és az eszközöket az átvételkor szemlézett állapotban köteles visszaszolgáltatni. A rendezvényszervező saját, illetve alvállalkozója által okozott kárt megtéríteni 
köteles.

A Gerbeaud Gasztronómia Kft. nem vállal felelősséget a megrendelő, vagy vendégei káraiért, amennyiben az a Gerbeaud felelősségén kívül esik. Ilyen vis major esetek pl.: 
sztrájkok, tüntetések, utazási vagy szállítmányozási nehézségek, elektromos rövidzárlat, egyebek.
A Gerbeaud Ház körüli területre csak előzetesen kiadott engedéllyel lehet behajtani, szállítani, illetve parkolni. Az engedély kiadásával a Budapesti Közlekedési Központ
foglalkozik (tel.: 06 -1-235-3000; http://www.bkk.hu/teherforgalom; http://tobi.bkk.hu/ )
A Gerbeaud Ház külső helyszínen történő rendezvény esetén kitelepülési díjat számít fel. A Gerbeaud Ház külső helyszínen történő rendezvény esetén kitelepülési díjat számít
fel. A kitelepülési díj mértéke 1 500 Ft/fő, de bármely esetben minimum 150 000 Ft. A kitelepülési díj tartalmazza a rendezvényhez kapcsolódó eszközök (evőeszköz, porcelán, 
poharak) és a személyzet díját, nem tartalmazza azonban a textíliák, bútorok, a dekoráció és a technikai igények költségét.

Amennyiben a rendezvény szervezője fenti ajánlatunkat írásban megrendeli, azzal fenti szerződési kondíciókat tudomásul veszi.

Szerződési feltételek


