SZILV ESZTER I K I A JÁ NLÓ 2022

BUDAPEST EGYIK LEGJOBB SZILVESZTERI
BULI JA, EURÓPA LEGNAGYOBB
RENDEZVÉNYHA JÓJÁN!
- For English, please scroll down -

              Kedves Leendő Vendégünk,
Köszönjük, hogy érdeklődik szilveszteri rendezvényünk iránt.
Idén minden törekvésünk afelé irányul, hogy méltó módon búcsúztassuk el a 2022-es
évet. Az est folyamán élőzenei előadókkal (Party One Band), mesteri fogásokkal és az
Európa Hajótól megszokott exkluzív hangulattal várunk mindenkit, aki velünk köszönti
az újévet!
Az év utolsó napján kétszer is kihajózunk megcsodálni Budapest éjszakai fényeit
Európa legnagyobb rendezvényhajóján.
Az Európa Hajó közel 1000 fő befogadására képes, de törekedve a zsúfoltság érzetének elkerülésére a létszámot maximalizáltuk 400 főre, szem előtt tartva vendégeink
kényelmét! Amennyiben családias hangulatban, vagy szűk baráti körben kívánják eltölteni az estét, úgy egyéni jegyfoglaláson túl, lehetőséget biztosítunk teljes asztalok
bérlésére is, kedvezményes áron.
Reméljük, szilveszteri programunk elnyeri tetszését és együtt köszönthetjük az új
évet Önnel az Európa Hajó fedélzetén.
Helyszín: 1011 Budapest, Jégverem utcai kikötő (a Lánchíd budai hídfőjétől 30 méter
a Margithíd felé)

PROGR AM KÍNÁLATUNK
19:00 - 20:00

Kapunyitás  - Beszállás | 1011 Budapest, Jégverem utcai kikötő

20:00 - 21:00

Vacsora kezdete | háttérzene

21:00 - 22:30  

Első kihajózás és városnézés

23:30 - 01:00

Második kihajózás | az Újév fogadása a Dunán hajózva

00:00 - 01:00

Éjféli koccintás | éjféli menü svédasztalon

01:00

Második hajózás vége | kikötés a Jégverem utcai kikötőbe

02:00

Kapuzárás - Party vége

SZILVESZTERI MENÜSOR
„A”
Vendégváró falat
Amuse-bouche balzsamos céklakrém, paraszt sonka, sós vajjal, kovászolt kenyérrel
Hideg előétel
Szilvásváradi füstölt pisztráng filé, sajtos lazac bonbon, királyrák, citrusos cukkinikrém,
madársaláta
Leves
Borjú gulyás angolzellerrel
Főétel
Braisingelt marhapofa, konfitált malac csülök, vargányás libamájragu schalotte hagymás
gratin burgonyával, vajas zöldségekkel
Desszert
Francia csokoládétorta, fehércsokoládé mousse, passion fruit

SZILVESZTERI MENÜSOR
„B”
Vendégváró falat
Amuse-bouche balzsamos céklakrém, paraszt sonka, sós vajjal, kovászolt kenyérrel
Hideg előétel
Szilvásváradi füstölt pisztráng filé, sajtos lazac bonbon, királyrák, citrusos cukkinikrém,
madársaláta
Leves
Paszternák krémleves kesutejszínnel, savanyított pagodával és focaccia
Főétel
Gesztenyés gyöngytyúk pástétommal göngyölt jércemell, vargányás libamájragu schalotte hagymás gratin burgonyával, vajas zöldségekkel
Desszert
Francia csokoládétorta, fehércsokoládé mousse, passion fruit

SZILVESZTERI MENÜSOR
VEGETÁRIÁNUS MENÜ
Vendégváró falat
Amuse-bouche balzsamos céklakrém, pácolt tofu, sós vajjal, kovászolt kenyérrel
Hideg előétel
Érlelt kecskesajt padlizsán-tatárral, fürjtojással és citrusos cukkikrém
Leves
Paszternák krémleves kesutejszínnel, savanyított pagodával és focaccia
Főétel
Vegán „grill kolbász”, paradicsom chutney curryvel, schalotte hagymás gratin burgonyával, párolt zöldségekkel
Desszert
Paleo csokoládétorta, passion fruit

É JFÉLI MENÜ

00:00 - 01:00

Vegetáránius lencseleves |
Bécsi roppanós virsli és debreceni kolbász
tejszínes tormával és mustárral |
Erdélyi mini töltött káposzta füstölt hússal
Gyümölcstál

ITALCSOMAG
Soft open bar a rendezvény teljes időtartama alatt korlátlan fogyasztással.
Borok
| Hilltop Neszmélyi Prémium Sauvignon Blanc
| Bárdosi Pinot Grigio
| Gere Portugieser
| Juhász Egri Paptag Cuvée Superior
| Juhász Kékfrankos Rosé
A bor változtatás jogát fenntartjuk, a minőség
megtartásával.

Pezsgők
| édes, száraz
Üdítők
| Szénsavas üdítő | Coca-Cola termékek
| Gyümölcslevek | Cappy termékek
| Szentkirályi ásványvíz
szénsavas | szénsavmentes

Sörök
| Dreher | Dreher Bak | Dreher alkoholmentes Meleg italok
| Segafredo kávé variációk
| Miller | Kozel | Dreher csapolt
| Dilmah tea variációk
| Pilsner Urquell csapolt

ÁR AINK
VACSORÁVAL & KORLÁTLAN ITALFOGYASZTÁSSAL | 71.000 Ft / fő
PRIVÁT ASZTAL BÉRLÉSE 12 FŐ RÉSZÉRE | 710.000 Ft / asztal
Ezt az opciót azon kedves vendégeink figyelmébe ajánljuk akik családjukkal vagy
barátaikkal szeretnék köszönteni az Újévet! Gála asztalunkat 12 fő kényelmes fogadására alakítottuk ki. Teljes asztal bérlése esetén - kedvezményesen - mindössze 10 fő
díját kell megfizetni.
Jegyvásárlás emailben az info@europahajo.hu címen vagy az alábbi linken lehetséges:

SZÍVÉLYES ÜDVÖZLETTEL
Sztankó Tamás | Értékesítési igazgató
E-mail: sztanko.tamas@europahajo.hu
- A változás jogát fenntartjuk! -

NEW YE A R’S EV E CELEBR ATION 2022

ONE OF THE BEST NEW YEAR’S EVE PARTIES
IN BUDAPEST AT THE BIGGEST
EVENT BOAT OF EUROPE!

                Dear Prospective Guest,
Thank you for your interest in our New Year’s Eve event.
This year, all our efforts are to send off 2021 the right way.
During the evening, we are waiting for everyone who greets the New Year with us with
live music (Party One Band), unique dining experience, and the exclusive atmosphere
of the Europe Boat. During the last day of the year, we are going to set sail twice to
admire the night lights of Budapest at the biggest event boat of Europe.
Europe Ship may carry almost 1000 passengers, however, in order to avoid a feeling
of crowdedness, we have maximized the number of people to 400, with keeping the
comfort of our guests in mind.
In case you wish to spend the night in a family atmosphere or in a small group of friends,
in addition to individual booking, we also offer the possibility to book full tables at a
discount.
We hope you will love our New Year’s Eve programmes and that we can celebrate it
together with you on board Europe Boat.
Location: 1011 Budapest, Jégverem street boat port (30 meters from the Buda side
of Lánchíd towards Margithíd)

WHAT WE OFFER
19:00 - 20:00

Gate opening – Boarding | 1011 Budapest, Jégverem street boat port

20:00 - 21:00

Start of dinner | background music

21:00 - 22:30

First setting sail and sightseeing

23:30 - 01:00

Second setting sail | welcoming the New Year on a cruise
along the river Danube

00:00 - 01:00

Toasting the New Year | Midnight Menu on a buffet table

01:00

End of second sailing | mooring in the port at Jégverem street

02:00

Event ends

NEW YEAR’S EVE MENU
„A”
Welcoming bite
Amuse-bouche balsamic beetroot cream, home-made ham with salted butter and
sourdough bread
Cold starter
Smoked trout fillet from Szilvásvárad, slices of salmon stuffed with cheese, king crab,
courgette cream with citrus flavor, lamb’s lettuce
Soup
Veal goulash with celery
Main course
Braised beef cheeks, confit pork knuckle, goose liver ragout with boletus mushroom,
potato gratin with shallots and with buttered vegetables
Dessert
French chocolate cake, white chocolate mousse, passion fruit

NEW YEAR’S EVE MENU
„B”
Welcoming bite
Amuse-bouche balsamic beetroot cream, home-made ham with salted butter and
sourdough bread
Cold starter
Smoked trout fillet from Szilvásvárad, slices of salmon stuffed with cheese, king crab,
courgette cream with citrus flavor, lamb’s lettuce
Soup
Creamy parsnip soup with cashew cream, pickled Roman cauliflower and focaccia
Main course
Breast of spring chicken filled with guinea fowl paté and chestnut, goose liver ragu
with boletus mushroom, potato gratin with shallots and with buttered vegetables
Dessert
French chocolate cake, white chocolate mousse, passion fruit

NEW YEAR’S EVE MENU
VEGETARIAN
Welcoming bite
Amuse-bouche balsamic beetroot cream, marinated tofu with salted butter and
sourdough bread
Cold starter
Ripened goat cheese with eggplant tartare, quail eggs and courgette cream with
citrus flavor
Soup
Creamy parsnip soup with cashew cream, pickled Roman cauliflower and focaccia
Main course
Grilled vegan „sausages” with tomato chutney curry, potato gratin with shallots and
with steamed vegetables
Dessert
Paleo chocolate cake, passion fruit

MIDNIGHT MENU

00:00 - 01:00

Vegetarian lentil soup |
Viennese crunchy frankfurter and Debrecen sausage
with creamy horseradish and mustard |
Transylvanian mini stuffed cabbage with smoked meat
Fruit bowl

DRINK AND BEVER AGE PACK AGE
Soft open bar Unlimited consumption from the following drinks during the whole event.
Wines
| Hilltop Neszmélyi Prémium Sauvignon Blanc
| Bárdosi Pinot Grigio
| Gere Portugieser
| Juhász Egri Paptag Cuvée Superior
| Juhász Kékfrankos Rosé
We reserve the right to change the wine list while
maintaining the quality.

Beer
| Dreher | Dreher Bak | Dreher non-alcoholic
| Miller | Kozel | Dreher draught beer
| Pilsner Urquell draught beer

Champagnes
| Sweet and Dry Champagne
Soft Drinks
| Carbonated Soft Drinks | Coca-Cola
products
| Juices | Cappy products
| Mineral Water - Szentkirályi
Sparkling | Still
Hot Drinks
| Segafredo Coffee Variations
| Dilmah Tea Variations

PRICE LIST
DINNER WITH UNLIMITED DRINK CONSUMPTION | HUF 71,000 per person
BOOKING A PRIVATE TABLE FOR 12 PEOPLE | HUF 710,000 per table
We recommend this option to those guests who would like to greet the New Year
with their families or friends. Our gala table is set up to comfortably accommodate 12
people. When booking a full table, you only have to pay the price for 10 people!
Tickets can be purchased by email at info@europahajo.hu or via the link below  

WITH WARM REGARDS
Tamás Sztankó | Sales Director
E-mail: sztanko.tamas@europahajo.hu
- We reserve the right to make changes! -

