Frukost, lunch, middag för grupper
Vi kan servera frukost endast i Szentkirályi utca 5 vid förbeställning: 1750 Ft per person.
Vi vill gärna påpeka att i alla lägenheter finns välutrustat kök, i alla rum finns kylskåp och i närheten/3 hus
bort, vid hörnan av Rákóczi út hittar ni Rákóczi Bageriet. det är bara en minut promenad. Bageriet kan man
utnyttja även som frukostställe, dock inte för grupper!. Bageriet håller öppet dygnet runt utom från lördag kl
16 till söndag kl 16. det är deras vilodag. Ni kan hitta två affärer (ABC) i närheten. De har bra utbud och låga
priser. Se "Nyttiga informationer om Budapest"
Det bästa frukoststället är Bali Caffe and Restaurant. Det ligger vid Astoria, ca 3 minuters promenad från
lägenheten. Där kan man äta en stadig frukost för 750 Ft. Ni kan betala hos oss och ta med kupongen till
restaurangen. Bástya Bisztró Ligger i hörnan på Rákóczi út 29 och Gyulai Pál utca. Varm frukost mellan
1400 Ft och 2200 Ft. Deras erbjudande kan ni ladda ner här
Menyerbjudande(frukost, lunch, middag) kan ses här. Alla våra grupper och gäster har varit mycket nöjda
med restaurangen. En annan möjlighet är Restaurang Favorit i reáltanoda utca, som ligger på fem minuters
promenad mot riktningen Váci utca. Där kan man äta frukost för 1150, 1400 eller 1600 Ft. Naturligtvis kan
man äta middag också där.
I varje lägenhet finns fullt utrustat kök och varje rum har kyskåp. Några hus bort finns frukostrestaurang,
affärer och lite längre bort restauranger.
Vi kan även beställa frukost från Bástya Bisztro, som ligger på 3 minuters promenad för 1400 Ft-till 2400 Ft.
Även lunch ooch middag från 2600 Ft (2011).
Ni kan ladda ner en detaljerad meny här, men den totala menyn kan ni ladd ner här.
En annan möjlighet är Restaurang Favorit som ligger på 5 minuters promenad: Frukost 1150,1350 eller 1600
Ft.
Titta noga på vår hemsida, där ni kan se detaljerat på priser, lägenheternas läge med karta, beskrivning med
125 bilder, perioder med tillägspriser, och nyttiga råd: Sevärdheter I Budapest, kommunaltrafik, restauranger,
program osv. Om ni väljer en av våra erbjudande, fyll I blanketten och skicka den online.

