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Dear Guests, 

Thank you for your interest in our events
during the holiday season.

We would like to inform you about the
details below:

Booking: +36 20 429 7937;
corso.restaurant@ihg.com
We kindly answer your call or email from Monday until Friday ,  from
9 AM until 4 PM.

Kedves Vendégünk, 

Köszönjük érdeklődését az ünnepi
időszak alatti eseményekkel kapcsolatban.

Az alábbiakban szeretnénk Önt
tájékoztatni a részletekről:

Foglalás: +36 20 429 7937;
corso.restaurant@ihg.com
Hívását készséggel fogadjuk és e-mail-jét megválaszoljuk hétfőtől
péntekig, 9 és 16 óra között.



Élvezze a Hálaadást és az ünnepi
időszakot elviteles, egészben sült
pulykacsomagunkkal,  az otthona
melegéből.

Az elviteles lehetőség 2022. november 23.
és december 30. között elérhető, előzetes
megrendeléssel.
A csomag egy 4-6 fős család számára
elegendő.

Ár: 59.000 Ft / rendelés

*Felhívjuk szíves figyelmét, hogy
házhozszállítást nem áll  módunkban
biztosítani,  csak személyes elvitelre van
lehetőség. További infomrációkért kérjük,
vegye fel velünk a kapcsolatot.

ÜNNEPI PULYKA ELVITEL



Enjoy Thanksgiving and the festive
season with our whole roasted turkey
pack in the comfort of your home.

The turkey takeaway is available between
23rd of November and 30th of December
2022.
One package serves a family of 4-6
persons.

Price: 59.000 HUF / order

*Be kindly informed that turkey takeaway
could be only picked up in person, for
more information, please contact us!

FESTIVE TURKEY TAKEAWAY



Adventi Brunchok
Éttermünkben az ünnepi időszak alatt

 Adventi Brunch-okkal készülünk
vendégeinknek.

 
2022. December 4. ,  11 . ,  18.  

 
12:30-15:30

 
Ár: 19.000 Ft/fő + 13% szervizdíj

 Advent Brunches
 During the Festive Season we are organizing 

Advent Brunches in our Restaurant.
 

4th, 11th, 18th of December 2022
 

12:30pm - 3:30pm
 

Price: 19.000 HUF/pers. + 13% service charge
 



Látogasson el hozzánk és fedezze fel
karácsonyi kioszkunkat, melyet a szálloda
előtt talál ,  a lenyűgöző Duna-Korzó
sétányon.

Kóstolja meg ünnepi sütemény és puncs
választékunkat.

2022. december 2 - 30.
Minden nap 17:00-22:00

KARÁCSONYI KIOSK



Come and discover our Christmas Kiosk in
front of the hotel,  on the stunning Duna
Corso walkway.

Taste our festive cake, fruit punch and
alcoholic punch selection.

2nd - 30th December. 2022 
Every day 05:00pm-10:00pm

CHRISTMAS KIOSK



Töltse velünk az év legmeghittebb napját! 
Különleges, ünnepi vacsorával várjuk
Önöket, amely tartalmazza a gazdag
magyar és l ibanoni karácsonyi ételekből
összeállított büfé választékunkat, továbbá
a helyi borok és sörök, üdítők, kávé, tea
fogyasztását.

A vacsora ideje alatt élőzene biztosítja a
kellemes hangulatot.

2022. december 24.  18:00-22:00

Ár: 39.000 Ft/fő + 13% szervizdíj

*A foglalás biztosításához 100% előleg
befizetése szükséges!

Vacsora szenteste



Spend the most intimate day of the year
with us!

We welcome you with a special Christmas
Eve dinner, which includes our buffet
selection of rich Hungarian and Lebanese
Christmas dishes, as well as the
consumption of local wines and beers, soft
drinks, coffee and tea.

During the dinner, l ive music ensures a
pleasant atmosphere.

On 24th of December 2022. 6pm - 10pm

Price: 39.000 HUF/pers. + 13% service
charge

*To secure your reservation, 100%
downpayment is required!

CHRISTMAS EVE DINNER 



Különleges Karácsonyi Brunch-csal várjuk
Önöket éttermünkben, amely tartalmazza
a magyar és l ibanoni karácsonyi ételekből
összeállított gazdag büfé választékunkat,
továbbá a helyi borok és sörök, üdítők,
kávé, tea fogyasztását.

A brunch ideje alatt élőzene biztosítja a
kellemes hangulatot.

2022. december 25. 12:30-15:30

Ár: 39.000 Ft/fő + 13% szervizdíj

*A foglalás biztosításához 100% előleg
befizetése szükséges!

KARÁCSONYI BRUNCH



We welcome you with a special Christmas
Brunch, which includes our rich buffet
selection of Hungarian and Lebanese
Christmas dishes, as well as the
consumption of local wines and beers,
soft drinks, coffee and tea.

During the brunch, l ive music ensures a
pleasant atmosphere

On 25th of December 2022. 
12:30pm - 3:30pm

Price: 39.000 HUF/pers. + 13% service
charge

*To secure your reservation, 100%
downpayment is required!

CHRISTMAS BRUNCH



SZILVESZTERI VACSORA
Különleges szilveszteri vacsorával várjuk Önöket szállodánkban a

Corso Étteremben és a Corso Bárban 2022. december 31-én.
 
 

Corso Étterem
Gazdag büfévacsora, amely tartalmazza a magyar és l ibanoni és
nemzetközi szilveszteri ételekből összeállított választékunkat,
valamint a helyi borok és sörök, üdítők, kávé, tea és welcome

drinkként Laurent Perrier champagne fogyasztását.
 

Élőzene: 19:00 - 23:00 
 

Ár: 59.000 Ft/fő + 13% szervizdíj
 
 
 
 

Corso Bár
Speciális háromfogásos menü, mely tartalmaz egy üveg Laurent

Perrier champagne-t.
 

DJ: 23:00 - 02:00
 

Ár: 59.000 Ft/ 2 fő + 13% szervizdíj
 

*A foglalás biztosításához 100% előleg befizetése szükséges!
 



NEW YEAR'S DINNER
We are organizing a special New Year’s Eve dinner 

on the 31st of December in the Corso Bar and Restaurant.
 
 

Corso Restaurant
The buffet dinner includes the rich buffet selection of Hungarian
and international New Year’s Eve dishes and a beverage package
with local wine selection, local beers, soft drink, coffee, tea and

welcome drink with Laurent Perrier champagne.
 

Live band 7pm - 11pm 
 

Price: 59.000 HUF/person + 13% service charge
 
 
 
 

Corso Bar
Special three-course menu, which includes a bottle of Laurent

Perrier champagne.
 

DJ 11 pm - 2 am 
 

Ár: 59.000 HUF/ 2 person + 13% service charge
 

*To secure your reservation 100% downpayment is required!
 



ÚJÉVI BRUNCH
Különleges újévi Brunch-csal

várjuk Önöket Corso
éttermünkben. 

 
A brunch ideje alatt élőzene

biztosítja a kellemes hangulatot.
 

2023. január 1 .  
11 :00  -  14:00

 
Ár:  25.000 Ft/fő + 13% szervizdíj

 



NEW YEAR'S BRUNCH
We welcome you with a special
New Year's Brunch in our Corso

Restaurant.
 

During the brunch, l ive music
ensures a pleasant atmosphere.

 
On the 1st of January 2023 

11am - 2pm
 
 

Price: 25.000 HUF/person + 13%
service charge

 



reservation:
+36 20 429 7937

www.budapest.intercontinental.com

corso.restaurant@ihg.com

@InterContinentalBudapest

@intercontinental_budapest

contact us:


