
SZILVESZTER I KIA JÁNLÓ 2022



Reméljük, szilveszteri programunk elnyeri tetszését és együtt köszönthetjük az új 
évet Önnel a Vén Hajó fedélzetén. Amennyiben kérdése merülne fel, ne habozzon 
megkeresni minket a feltüntetett elérhetőségek egyikén és mi mindent meg fogunk 
tenni, hogy Ön igényeihez igazítsuk ajánlatunkat. 

Exkluzív élőzenés műsor a Beatangok zenekarral, szalon zenével és tánczenékkel, 
a legkiválóbb örökzöldektől napjaink modern zenéivel kiegészítve.

- For English, please scroll down -

ÜNNEPEL JE AZ ÚJÉVET A 
VÉN HA JÓ FEDÉLZETÉN!



Érkezés, kapunyitás 18:00 - 19:00 között

Erox Martini  22:00 - 23:00

Éjféli menü  00:00

Kapuzárás   02:00

PROGR AM A JÁNLATUNK



Bozsik Krisztián | billentyűs hangszerek, ének
Vass Helga | énekesnő
Bálint Gergő | szaxofon

FELLÉPŐK:
BEATANGOK

https://www.youtube.com/watch?v=JYezTFHDzFY


- Erox Martini -

Szicíliából hozza el nekünk a felejthetetlen slágereket, amire sokan énekre fakadtunk 
amikor a rádióban megszólalt valamelyik saját zenéje. Újra élhetjük a romantikus és 
hangulatos régi szép időket maga Erox Martinivel a szilveszteri estén, itt a Vén Hajón.

EXTR A SZTÁRVENDÉG: 
EROX MARTINI

https://www.youtube.com/watch?v=haf1vaae-2Q


Aperitif | Martini olivabogyóval 

Ital | Takler syrah rosé 1,5 dl
Leves | Vöröslencse krémleves kolbászmorzsával és hét perces tojással

Ital | Dunai Hajós pálinka  4 cl 
Meleg előétel | Resztelt máj gyöngyhagymával pirított kovászos kenyérrel 

Ital | Takler Cabernet Franc 1,5 dl
Főétel | Töltött sült császár hagymás tört burgonyával savanyított dinnyével 

Ital | Tokaji édes szamorodni 1,5 dl 
Desszert | Zserbó házi habcsókkal

MENÜ KÍNÁLATUNK



Lencse főzelék bőrös virslivel 

Disznótoros hurka, kolbász, hagymás tört burgonya lilakáposztával 

Burgonya saláta

É JFÉLI MENÜ A JÁNLATUNK



ÁR AINK

RÉSZVÉTELI DÍJ | 49.900 Ft / fő

Fontos információ: A foglalás véglegesítése a teljes ár megfizetési után történik 
amelyről e-mailes visszaigazolást küldünk! 
Szép kártyát elfogadunk! 



Pap András | Üzletvezető | Vén Hajó Étterem 
1051 Budapest, Vigadó tér 2-es kikötő | Mobil: +36 30 492 3521 
E-mail: venhajo@europahajo.hu

SZÍVÉLYES ÜDVÖZLETTEL

- A változás jogát fenntartjuk! -



NEW YEAR’S EVE CELEBR ATION 2022



We hope that with our programmes we can make it a New Year’s Eve to remember 
for you and we can celebrate it together with you on board Vén hajó. In case you 
have further questions, please do not hesitate to contact us at one of our contacts 
and we will do our best to tailor our offer to your needs. 

Exclusive live performance with the Beatangok band! Holiday vibes and rythmical 
music from the 80’s till our present days. Let yourself enjoy the good old tunes 
and come down on board to sing along. 

OUR NYE OFFER FOR YOU!



Opening   between 18:00 - 19:00

Erox Martini  22:00 - 23:00

Midnight menu  00:00

End of the night  02:00

WHAT WE OFFER



Bozsik Krisztián | piano, vocal
Katarína Majzerová | singer
Vass Helga | saxophone

ARTISTS:
BEATANGOK

https://www.youtube.com/watch?v=JYezTFHDzFY


- Erox Martini -

The main man himself Erox Martini is coming to create an exclusive and unforgettable 
night with his famous tracks that we all have been singing all day when we heard it 
on the radio. Directly from Sicily,we are bringing you the one and only Erox Martini 
for NYE!

EROX MARTINI

https://www.youtube.com/watch?v=haf1vaae-2Q


Aperitif | Martini with olive 

Drinks | Takler syrah rosé 1,5 dl
Soup | Red lentil cream soup with crumbled sausage and 7 minutes egg

Drinks | Dunai Hajós pálinka  4 cl 
Warm appetizer | Hungarian fried liver with bead onion and toasted unleavened bread 

Drinks | Takler Cabernet Franc 1,5 dl
Main course | Stuffed fried pork belly with onion mashed potatoes and cured melon 

Drinks | Tokaji édes szamorodni 1,5 dl 
Dessert | Hungarian gerbeaud cake with home made meringue

MENU OFFER



Lentil pottage with weenie

Pig slaughter sausage with onion mashed potatoes and purple cabbage

Potato salad

MIDNIGHT MENU



PRICE

ENTRANCE FEE | 49.900 HUF 

Important information: booking is finalized after payment of the full price, which 
will be confirmed by email. 
SZÉP cards are accepted! 



Andras Pap | Manager | Vén Hajó Restaurant 
1051 Budapest, Vigadó 2nd Pier | Mobil: +36 30 492 3521 
E-mail: venhajo@europahajo.hu

WITH WARM REGARDS

- We reserve the right to make changes. -


