
Joyous moments around the table

Meghitt pillanatok az asztal körül
Do you wish to surprise your loved ones with a fabulous Christmas experience?  

With enchanting decorations all around and with the tastes of home dreamt up in a special way 
by our chefs, the Corso Restaurant provides a supreme place with live music for your  

unforgettable Christmas Dinner.

Standard: buffet dinner, Sauska sparkling wine, coffee and tea - 18 900 HUF
Premium: buffet dinner, Sauska sparkling wine, wine, beer, juices, coffee and tea - 24 900 HUF

Mesébe illő karácsonyi élménnyel lepné meg szeretteit? Az ünnepi díszbe öltöztetett  
Corso Étterem páratlan helyszínt biztosít egy felejthetetlen karácsonyi vacsorához, ahol az  

otthon ízeit különleges köntösben hozzák el Önöknek chefjeink, miközben élőzene varázsolja 
felejthetetlenné a hangulatot.

Standard: büfé vacsora, Sauska habzóbor, tea, kávé  - 18 900 HUF
Prémium: büfé vacsora, Sauska habzóbor, borválaszték, sör, üditők, tea, kávé  - 24 900 HUF

Magical Christmas dinner
24. December - from 7. p.m.

Varázslatos karácsonyi vacsora
December 24. 1900 órától

A számla végösszegéhez 12% felszolgálási díjat számolunk fel. 
Gyermek kedvezmények: 0-5 év között ingyenesen étkeznek, 6 és 17 éves kor között 50% kedvezményt biztosítunk.

12% service charge will be added to your bill. 
Discounts for children: 0-5 years old eat for free, 6-17 years old receive 50% discount.



Christmas day celebration

Karácsony napi ünneplés After all the hustle and bustle in the kitchen it is truly refreshing to give yourself over to the 
Christmas joy. Choose from the finest local and international flavours at our Christmas brunches 

where all your energy can be spent on the great conversations and the lasting memories. 

Bubbly package: local sparkling wine, juices, mineral water, coffee and tea - 14 900 HUF
Gourmet package: local premium sparkling wine, wine selection, beer, juices, mineral water, coffee and tea - 16 900 HUF

A konyhában való sürgés-forgás után igazi felüdülés megpihenni és átélni a karácsonyt. Válogasson a 
legfinomabb hazai és külföldi fogásokat felsorakoztató karácsonyi brunch-unk kínálatából, ahol végre 

minden a jóízű beszélgetésekről és az önfeledt pillanatokról szólhat. 
 

Bubbly csomag: helyi pezsgő, gyümölcslé, ásványvíz, kávé és tea - 14 900 Ft
Gourmet csomag: prémium helyi pezsgő, borválaszték, sör, gyümölcslé, ásványvíz, kávé és tea - 16 900 Ft

A relaxed Christmas meal  
25 & 26. December

Felhotlen karácsonyi pillanatok  
December 25 & 26.

A számla végösszegéhez 12% felszolgálási díjat számolunk fel. 
Gyermek kedvezmények: 0-5 év között ingyenesen étkeznek, 6 és 17 éves kor között 50% kedvezményt biztosítunk.

12% service charge will be added to your bill. 
Discounts for children: 0-5 years old eat for free, 6-17 years old receive 50% discount.


