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2011 tavaszán megnyílt

Larus Étterem és Rendezvényközpont Budapest XII. kerületében, a MOM

Kulturális Központ, Sirály utca és a Gesztenyéskert teljesen megújult közterébe ágyazva található.
A rendezvényközpont kialakítása, akár 500 fő széksoros vagy 340 fő körasztalos elhelyezését teszi lehetővé egy
légtérben. 420 m²-es terme mobilfalakkal három részre szekcionálható, természetes fénnyel rendelkezik, sötétíthető
(black out), szőnyegpadlózott, válaszfalai tökéletesen hangszigeteltek és a kor igényeinek megfelelően modern
technikával felszereltek.
Az épület kialakításának és zöldövezeti környezetének köszönhetően tökéletes helyszínt biztosít konferenciák,
sajtótájékoztatók, gálavacsorák, termékbemutatók, divatbemutatók, ünnepi rendezvények, esküvők vagy akár
kisebb létszámú tréningek megrendezéséhez. Az egyedülálló adottságok lehetővé teszik autó bemutató szervezését is.

A Larus Étterem és Rendezvényközpont, a MOM Kulturális Központ, a Biopiac, az ezeket összekapcsoló Sirály
utca és a sétányon elhelyezkedő kávézó terasza új lehetőségeket kínál a legkülönbözőbb rendezvényeknek. A
Larus Rendezvényközpont kapacitásait a MOM Kulturális Központ 650 férőhelyes színházterme is kiegészíti, s annak
kerti színpada szintén alkalmas több száz fős koncertek, előadások, fogadások, családi napok szabadtéri megrendezésére.
A teljes helyszínre vonatkozó ajánlatkészítéssel és rendezvényszervezéssel kapcsolatban a Larus Rendezvényközpont csapata áll rendelkezésre.
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LARUS
ADATOK
A rendezvényekhez kiegészítő szolgáltatások teljes választékát biztosítjuk megrendelőink részére, a legegyedibb igényeknek is megfelelve.
Teljes körű, professzionális rendezvénytechnika, virág és egyedi dekoráció, rendezvénybútor és berendezés,
egész estés és kiegészítő programok szervezése, hostess bérlés, különleges és egyedi gasztronómiai programok,
kiegészítők és rendezvény catering Buday Péterrel.
A Larus Rendezvényközpontot az egyedi környezet és minőség mellett felkészült szervező csapata teszi különlegessé. Egy hely, ahol megoldások születnek minden kérésre.
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LARUS
ÉTTEREM
A Larus Étterem a találkozások és a gasztronómia új központjaként várja vendégeit, ahol kreativitás és hagyomány találkozik kényelemmel és minőséggel, Buday Péter Chef irányítása alatt.

BUDAY

A
KONYHA
Az étterem étlapja a történelmi magyar
konyha receptjeit jeleníti meg a
felfogásában,

rég

felhasználásával,

XXI.
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alapanyagok

napi

ajánlatokkal,

látvány hidegpulttal kiegészítve. Az étterem
mellett
portékái

működő
kitűnően

piac

magyar

rímelnek

termelőinek

az

étlapon

megjelenő klasszikus főzelékekre, nagyanyáink
gazdag leveseire

vagy a

magyar

húsételek

minőségi alapanyagaira.

Közel 200 féle kiváló hazai bor-, pálinka, és különleges párlat kínálat, bárpult, borkóstoló sarok, 5 méter hosszú
borklíma fal segíti az italok különleges élvezetét. Az étterem 105 férőhelyes egyedi kialakítású terme egy 100 fős,
kényelmes fotelekkel és lounge bútorokkal berendezett, parkba nyúló terasszal egészül ki. A teraszról élvezhető
látvány kivételes hangulatot biztosít pihenéshez, baráti vagy üzleti megbeszélésekhez. A teraszon teljes WIFI
lefedettséggel ingyenes internethasználat biztosítja a rohanó világra való rálátást. Esténként élőzene teszi még
hangulatosabbá a teraszon vagy az étteremben töltött pillanatokat.
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MOM
KULTURÁLIS
KÖZPONT
A MOM - Gesztenyéskert kulturális, sport és szabadidő negyed funkcióbővítő fejlesztés részeként megújult a
közkedvelt XII. kerületi biopiac, felújításra került a műemlékvédelem alatt álló MOM Kulturális Központ is.
A MOM Kulturális Központban egy 650 férőhelyes színházterem, földszinti klubszárny (három szekcióteremmel), emeleti előtér és emeleti klubszárny (2+1 szekcióteremmel), valamint egy nagy belmagasságú, kör alakú,
közel 200 m²-es kupolaterem állnak rendelkezésre egy-egy rendezvény megszervezéséhez.
A színházteremben a nézőtér földszinti része mozgatható: a székek eltávolításával és a lejtős rész vízszintesbe állításával a bejárattól a színpad hátsó részéig tartó (500 m²) tér nyerhető, amely alkalmas bálok, fogadások, asztalokkal berendezett konferenciák megrendezésére.
A telepített hangtechnika élő zenekari

produkciók,

színházi

előadások,

beszéd valamint rögzített hanganyag
hangosítására egyaránt magas színvonalon alkalmas. Kamera és DVD felvevő
segítségével a színpadi események képi
rögzítésére is van lehetőség.
A

legmodernebb

felszereltségnek

technikai
köszönhetően

mozielőadásra is tökéletesen alkalmas a
helyszín. A terem és a színpad teljes
mértékben sötétíthető.
A MOM Kulturális Központ kertjében
található színpad alkalmas több száz fős
koncertek,

előadások,

fogadások,

családi napok szabadtéri megrendezésére is. Az épület teljesen akadálymentesített.
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LARUS
MEGKÖZELÍTÉS
Metró

M2-es metróvonal a Déli pályaudvar irányába

Villamos

61-es és 59-es

Busz

8-as, 102-es, 105-ös, 112-es, 139-es

Saját jármű

A BAH csomópont, az M0-ás, az M1-es és M7-es felől, illetve Pestről az
Erzsébet-híd irányából. A mélygarázsba be- és kihajtás a Jagelló útról.
DÉLI PU.
LÁNCHÍD

MÉSZÁROS U.

ALKOTÁS U.
BÖSZÖRMÉNYI ÚT
ATTILA ÚT

CSÖRSZ U.

ERZSÉBET HÍD
HEGYALJA ÚT

P
JAGELLÓ ÚT

ÁLTALÁNOS
INFORMÁCIÓK

BAH

M7

Parkolás: A Larus Étterem és Rendezvényközpont saját
parkolójában összesen 100 személygépkocsi parkolására
van lehetőség.
Étterem nyitvatartás: A Larus Étterem 11:00-tól 24:00-ig
várja vendégeit.
A Larus Étterem és Rendezvényközpont, továbbá a MOM
Kulturális Központ teljesen akadálymentesített.

LARUS
ELÉRHETŐSÉGEK
Központi szám

+36 1 799 2480

FAX: +36 1 799 2481

info@larusevent.hu

Üzletág Igazgató

Murga György

+36 20 377 4755

murga.gyorgy@larusevent.hu

Chef

Buday Péter

Értékesítés - Rendezvény

Koltai Zsanett

+36 20 599 6767

koltai.zsanett@larusevent.hu

Értékesítés - Rendezvény

Vári Brigitta

+36 20 419 1321

vari.brigitta@larusevent.hu

Marketing - Sajtó

Losits Gábor

+36 20 339 8139

losits.gabor@larusevent.hu

buday.peter@larusevent.hu

További képek, videók, friss hírek és a Larus Étterem napi ajánlata Facebook oldalunkon található!
https://www.facebook.com/larusetterem
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