
,,Nekem ezt jelenti az étel:
az otthont, a szépséget, a tápláló szeretetet 

és az élet örök körforgásának az érzését."
Pokorny Lia

GasztroÉn
Gyerek Szülinapi ajánlat

Érvényes 
2023.01.01. - 2023.03.31.

 





GasztroÉn FőzőStúdió, 
Cím: 1062 Budapest, Bajza utca 55. 1em. 5. (15-ös csengő)
Név: Gajdos- Vári Adrienn 
Telefon: +36300993345
E-mail: info@gasztroen.hu

Hol is vagyunk pontosan?

A FőzőStúdió kialakításában, felszereltségében és szakmai
csapatával, tökéletesen kielégíti a hozzánk érkező csapatok
igényeit. Legyen szó csapatépítőről, születésnapi rendezvényről
vagy legény illetve lány búcsúkról, professzionális, de mégis
családias környezetben várjuk a hozzánk érkezőket!

Mi is fog történni? 
Nyitás: 15:00-18:00 vagy 11:00-14:00 
Érkezés: 10 perccel a nyitás előtt

 
Be a Welcome kakaót és fel a kötényt!

Kezdés: Csapatokat alkotunk majd egy profi szakács utasításai
alapján kb. 2 órát főzünk. Mindezt laza és jó hangulatban, semmi
kötelező elemmel! A csapatok alakulása történhet sorsolás vagy
jelentkezés útján is, ez megbeszélés tárgyát képezi. Jellemzően
ahány csapat alakul ki, annyi étel készül el. Így lesz az ebédünk
vagy vacsoránk több fogásos. Természetesen szakácsaink végig
instruálnak, segítenek, így a gyerekek számára is könnyen végig
vihető program!



Étkezés: Ha elkészültünk, nyugiban, közben beszélgetve
elfogyasztjuk az elkészült fogásokat. Ez abszolút csapatra
szabott, megállhatunk fogásonként vagy a végén is ehetünk.

Lezárás: Jó hírünk van, nálunk a főzés után nem kell mosogatni!
Ezért az ételek elfogyasztása után nincs más dolgotok, mint
egyszerűen élvezni a zenét, a finom házi szörpöket és jól érezni
magatokat!

ByeBye: Mint egy jó családi buli után, itt sem távoztok üres
kézzel, ugyanis a maradék a tiétek, így egy környezetbarát
csomagolódobozba készítjük össze nektek, amit egy vászon
táskában haza tudtok vinni.

Mit is fogunk főzni? 
A következő oldalon láthatod a kívánt menütöket, de az alább
található linkre kattintva választhattok az oldalunk ételei/ menüi
közül is.

KURZUSAINK 

Amennyiben nem találtál kedvedre valót, Egy percig ne aggódj, 
 írd meg nekünk, hogy mely alapanyagok vagy konyhatípusok
iránt érdeklődnétek és mi 24 óra alatt összeállítunk a csapatod
igényeire szabott 3-5 fogásos menüt.

http://www.gasztroen.hu/kurzusaink
http://www.gasztroen.hu/kurzusaink


Menü
 

Hamburger
Házi sült burgonya

Palacsinta 
3 féle töltelékkel

Amerikai 
menü

GLUTÉNMENTES
FŐZŐKURZUS



Menü
 

Gyumölcs Smoothie
Pizza Party

Fagyi

Olasz
menü

GLUTÉNMENTES
FŐZŐKURZUS



Menü
 

Rántott husi
Házi Sültkrumpli 

Muffin 
habbal és díszítő elemekkel

Olasz 
menü

GLUTÉNMENTES
FŐZŐKURZUS



Na, de mennyibe kerül? 
Alapvető elveink középpontjában a Magyar termékek és a
Magyar kistermelők által forgalmazott termékek felhasználása
áll, így a nálunk készült ételek minősége garantáltan
professzionális színvonalt képvisel. Az árainkat azonban
próbáltuk úgy kialakítani, hogy a Magyar vállalkozóknak/
embereknek  se okozzunk túl nagy fejfájást.

Mit is kapunk még? 
az alapanyagok beszerezését
korlátlan alkoholmentes italfogyasztást (szénsavas üdítők,
háziszörpök, szűrt víz, tea és kávé) és egy welcome drinket
(kakaó vagy almalé)
a studio kizárólagos használatát a 3-4 órás időtartamra
a Chef folyamatos jelenlétét és instruálását
ALLERGÉNMENTES KÖRNYEZETET
kötény és eszköz használatot
gyereksarok korlátlan használatát
zenét

Áraink továbbá tartalmazzák:

 

Reméljük, hogy ajánlatunk elnyerte tetszéseteket

és hamarosan találkozhatunk a stúdióban!
 

min. 6 fő  15.000 Ft/fő

6-10 főig 12.900. Ft/fő 

10-13 főig 9.900 Ft/fő 

14-16 főig 8.900 Ft/fő 



GLUTÉNMENTES ÉS EGÉSZSÉGES
FŐZŐKURZUSOK 
KEZDŐKNEK IS!

+36 30 099 3345
BUDAPEST, BAJZA U. 55. I. EM. 5.
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