
Pearl Harbor
Restaurant Bar & Bowling

H – 1032 Budapest, Bécsi út 136.
Tel : +36-70 / 333-33-30 

      +36-30 / 862-54-78 

E-mail: pearlharbor@pearlharbor.hu



Tisztelt Partnerünk!

Köszönettel vettük érdeklődését rendezvényhelyszínünk iránt. Kérésének megfele-
lően küldöm ajánlatunkat. Természetesen megrendelőink igényeihez mind kínálat-
ban, mind árban rugalmasan viszonyulunk. Nagy örömmel várjuk Óbuda szívében, 
Budapest legújabb, legnívósabb szórakoztató és gasztronómiai komplexumában 

a Pearl Harborban.

Nagy odafigyeléssel és az egyedi igények figyelembe vételével állunk rendelke-
zésre olyan társas összejövetelekre, mint:

-céges - és privát rendezvények
- születésnapi party-k

- osztálytalálkozók
- esküvők

és hasonló rendezvények magas szintű ebonyolításában.

Nagy örömöt jelent számunkra, ha Budapest egyik üde színfoltját képező  
létesítményünkben Önöket is vendégeink között üdvözölhetjük.

 
Üdvözlettel: 

A Pearl Harbor csapata
Budapest, 1032.Bécsi út 136.

Tel. : +36 30 862 54 78
E-mail: pearlharbor@pearlharbor.hu



Pearl Bar & Bowling

Az emeleten megépített “Pearl Bar & Bowling” a minőségi kikapcsoló-
dásra vágyók számára a  lehetőségek tárháza, rendkívül egyedi tér-és  
hanghatással kényeztető környezetben fogyaszthatnak, háttérben a legtrendibb 

zenei felhozatallal.

Bowlingpályánk, amely Európában jelenleg a legújabb és a legegyedibb, más 
bowling centerekkel össze nem hasonlítható technikai képességekkel rendelkezik. 
Az igazi kikapcsolodás élményét a hét projector és három professzionális biliárd 

asztal teszi teljessé.



Bowling árajánlat

A hét minden napján
11-től zárásig    

Biliárd  árajánlat

A hét minden napján
11-től zárásig   

 
150 fő feletti foglalás esetén lehetőség van egyedi árak kialakítására,

ezzel kapcsolatban kérje üzletvezetőnk segítségét!



Harbor Restaurant

A “Harbor Restaurant” kifogástalan személyzettel, a megszokott magas színvona-
lon, de megújult külsővel kelt életre. Éttermünkben letisztult, innovatív belsőépíté-
szeti megoldásokkal és magas színvonalon előállított nemzetközi ételekkel várjuk 

vendégeinket.

Ételeink vendégbarát kiszolgálással, a legkiválóbb alapanyagokból,  
a legmodernebb konyhatechnológiával elkészítve kerülnek szervírozásra



Büfé Ajánlatunk

Az ajánlatunk minimum 30 fő esetén érvényes.

A feltüntetett árak bruttó árak!

Terembérleti díjat nem számolunk fel!

További információért forduljon bizalommal az üzletvezetőnkhöz:

A megadott menük összetétele és áraik tájékoztató jellegüek,  

a változtatások jogát fenntartjuk!

A Pearl Harbor csapata

Budapest, 1032.Bécsi út 136.

Tel. : +36 30 862 54 78

E-mail: pearlharbor@pearlharbor.hu



„I” büfé ajánlat

Előétel:
Tyúkhúsleves gazdagon, csigatésztával

Hideg ízelítőválogatás (sonka, sajtválogatás, padlizsánkrém, csicseriborsókrém, 
gazpacho péksütemény, pizzakenyér stb.) 

Saláták:
Kevert saláta paradicsom befőttel
Coleslaw/Amerikai káposztasaláta

Főételek:
Panko bundában sütött jércemell, zöldséges jázmin rizs

Hagymás rostélyos, fűszeres burgonya 
Toscan húsos lasagne

Desszertek
Somlói galuska

Tápiókapuding, mangókrémmel



„II.” büfé ajánlat 

Előétel:
Sütőtök krémleves, tökmagropogós

Hideg ízelítőválogatás (sonka, sajtválogatás, padlizsánkrém,  
csicseriborsókrém, gazpacho péksütemény, pizzakenyér stb.) 

Saláták:
Superfood saláta 

Főételek:
Mini Bécsi szelet, zöldséges jázmin rizs

Csirkepaprikás, galuska felfújt
Sült malaccsászár, Francia rakott burgonya

 
Desszertek:

Vegán eperdesszert
Tiramisu pohárdesszert



„III” büfé ajánlat

Előétel:
Hideg ízelítőválogatás (sonka, sajtválogatás, 

padlizsánkrém, csicseriborsókrém, 
gazpacho péksütemény, pizzakenyér stb.) 

Saláták:
Édesburgonyasaláta quinoával

Cézár saláta

Főételek:
Kijevi csirkemell, burgonya pürével

Borókás vadragu, hagymás nudlival
Lazacfilé, hollandi mártással, zöldséges kusz-kusz

Desszertek:
Sajttorta, caramel öntettel
Chiapuding, málnakrémmel

„IV” büfé ajánlat

Előétel:
Gulyásleves, kovászos kenyérrel

Magyaros hideg ízelítőválogatás (körözött, sajtkrém, vajkrém, kolbász és szalon-
naválogatás, libazsír stb.)

Saláták:
Cézár saláta

Főételek:
Konfitált kacsacomb lila káposztával és dödöllével 

Brassói aprópecsenye
Vörösboros marhapörkölt, túróscsusza rétes

Harcsafilé szeletek bundában, zöldséges jázmin rizzsel, tartármártással 

Desszertek:
Túrótöltelékes gombóc édes morzsában, vaníliás tejföllel

Sacher szelet



Tányérszervizes menüajánlatok 
(30 főig)

„A” Menü

Sütőtök krémleves tökmagropogós
Panko bundában sütött jércemell, jázmin rizs

Brownie, erdeigyümölcs raguval
Ajánlatunk ára: 8.500,- Ft / fő

„B” Menü

Tyúkhúsleves gazdagon, csigatésztával
Konfitált kacsacomb lila káposztával és dödöllével 

Túrótöltelékes gombóc édes morzsában, vaníliás tejföllel
Ajánlatunk ára: 11.000,- Ft / fő

„C” Menü

Kacsamáj terrine savanyított zöldségekkel, házi brióssal

Lazacfilé, hollandi mártással, vajas burgonyával

Sajttorta, caramel öntettel



Tálas Ajánlat
 

Csirkecomb filé rántva
Rántott sajt, rántott gomba

Roston sertéstarja
Sajttal, sonkával töltött csirkemell

Steak burgonya, zöldséges jázmin rizs
Vegyes savanyúság

(4fő részére)

Svédasztalos ajánlat, illetve italcsomag 30 fő felett kérhető.
Tényérszervizes ajánlat legfeljebb 30 főig lehetséges.

A feltüntetett árak bruttó árak! 
Étel,-ital fogyasztás után 14,5% szervizdíjat számolunk fel. 



Ázsiai menü:

Előétel:
Rámen leves

Sushi Tál

Saláták:
Algasaláta, sült tofuval

Ázsiai rizssaláta

Főételek:

Pekingi kacsa, sült zöldségek
Currys csirkeragu, jázmin rizs
Tonkatsu, káposzta saláta

Lazac filé, kurkumás citrusmártással, zöldséges kusz kusz

Desszertek:
Tápiókapuding, mangó krémmel

Mochi válogatás 
 



Italcsomag ajánlatunk

30 főtől, minimum 3 órás intervallumra igényelhető

Alkoholmentes italcsomag 

Rostos és szűrt gyümölcslevek
(100% narancs juice, őszibarack nektár, ananász juice, almalé, áfonyalé)

Ice tea (citromos és barackos)
Szénsavas üdítők

(cola, cola zero, fanta narancs, tonik, sprite)
Naturaqua szénsavas és szénsavmentes ásványvíz

Kávé, Tea
 

„Soft” italcsomag ajánlatunk 

Rostos és szűrt gyümölcslevek
(100% narancs juice, őszibarack nektár, ananász juice, almalé, áfonyalé)

Ice Tea (citromos és barackos)
Szénsavas üdítők

(cola, cola zero, fanta narancs, tonik, sprite)
Naturaqua szénsavas és szénsavmentes ásványvíz

Kávé, Tea
Ház borai (fehér, rosé, vörös)

Dreher csapolt sör
 



„Standard” italcsomag 

Rostos és szűrt gyümölcslevek
(100% narancs juice, őszibarack nektár, ananász juice, almalé, áfonyalé)

Ice Tea (citromos és barackos)
Szénsavas üdítők

(cola, cola zero, fanta narancs, tonik, sprite)
Naturaqua szénsavas és szénsavmentes ásványvíz

Kávé, Tea
Dreher csapolt sör

Ház borai (fehér, rosé, vörös)
Rövid italok

(Vodka, Whisky, Rum, Nobilis- Irsai Pálinka)
 

„Pearl GOLD” italcsomag 

Rostos és szűrt gyümölcslevek
(100% narancs juice, őszibarack nektár, ananász juice, almalé, áfonyalé)

Ice tea (citromos és barackos)
Szénsavas üdítők

(cola, cola light, fanta narancs, tonik, sprite)
Naturaqua szénsavas és szénsavmentes ásványvíz

Kávé, Tea
Dreher csapolt sör

Ház borai (fehér, rosé, vörös)
Rövid italok

(Vodka, Whisky, Rum, Nobilis- Irsai Pálinka)
Mojito, Pina Colada, Tequila Sunrise, Cuba Libre, Gin Tonic

 



AJÁNLATUNK NEM MINŐSÜL FOGLALÁSNAK! FOGLALÁSÁNAK
VÉGLEGESÍTÉSÉT A PEARL HARBOR VEZETŐSÉGÉNEK ÍRÁSBAN 

KELL VISSZAIGAZOLNIA!

Lehetséges fizetési módok:
 

Készpénzes
Bankkártyás
Átutalásos 

(Átutalási szándékát kérjük, előre jelezze, cégek esetén  
a cégvezető által írt, bélyegzett formációban) 

Étel és ital áraink után +14,5% szervízdíjat számítunk fel!

Cégadatok: 

Café & Game Kft
Budapest H – 1032 Bécsi út 136.

Pearl Harbor Étterem, Bar & Bowling
 

Bankszámlaszám:  
OTP 11743040 – 20075976 - 00000000

 
Szolgáltatásainkkal kapcsolatban, bármilyen kérdéssel  

forduljon hozzánk bizalommal.
 

Üdvözlettel :
A Pearl Harbor csapata

Budapest, 1032. Bécsi út 136.
Tel. : +36 30 862 54 78

E-mail: pearlharbor@pearlharbor.hu



 

ÉTTERMÜNK TOVÁBBRA IS A MEGADOTT NYITVA TARTÁSI IDŐBEN,  
A HIGIÉNIAI ELŐÍRÁSOKAT SZIGORÚAN BETARTVA ÜZEMEL.

FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET  
A RENDEZVÉNYEK MEGTARTÁSÁNAK ALÁBBI SZABÁLYAIRA:

 
A RENDEZVÉNYEK AZ ÜZLETVEZETŐVEL  LEEGYEZTETETT IDŐPONTBAN  

KERÜLNEK MEGRENDEZÉSRE.

 

A RENDEZVÉNYEK LEMONDÁSÁRA  

A RENDEZVÉNY TERVEZETT IDŐPONTJA ELŐTT  

10 NAPON TÚL VAN LEHETŐSÉG  

A pearlharbor@pearlharbor.hu E-MAIL CÍMRE KÜLDÖTT  

ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÁS FORMÁJÁBAN.

RENDEZVÉNY MEGTARTÁSÁNAK LEMONDÁSÁRA A FENTI 10 NAPON BELÜL CSAK  
AKKOR VAN LEHETŐSÉG, HA JOGSZABÁLY MIATT ÉTTERMÜNKET BE KELL ZÁRNI 
VAGY A RENDEZVÉNYEK MEGTARTÁSÁRA VONATKOZÓAN OLYAN KORLÁTOZÓ  
INTÉZKEDÉSEKET VEZETNEK BE, AMELYEK A RENDEZVÉNYEK MEGTARTÁSÁT NEM  

TESZIK LEHETŐVÉ (PÉLDÁUL LÉTSZÁMKORLÁTOZÁS MIATT).
EBBEN AZ ESETBEN – MIVEL VIS MAIOR HELYZET -TERMÉSZETESEN  

A BEFIZETETT ELŐLEGET VISSZAFIZETJÜK.

MINDEN MÁS ESETBEN A RENDEZVÉNYEK 10 NAPON BELÜL TÖRTÉNŐ LEMONDÁSA 
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL, A BEFIZETETT ELŐLEG ELVESZTÉSÉVEL JÁR.

Üdvözlettel :
A Pearl Harbor csapata

Budapest, 1032. Bécsi út 136.
Tel. : +36 30 862 54 78

E-mail: pearlharbor@pearlharbor.hu


