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BEMUTATKOZUNK INTRODUCTION

NAGYVÁROSI ÍZEK, LAZA STÍLUSBAN

A konyhát a világvárosok gasztronómiai sokszínűsége, a hagyományok tisztelete és 
kortárs trendek változatossága inspirália.

Izgalmas ízek, harsány színek találkoznak egy páratlan lokációban a Lánchíd budai 
oldalán. Mindezt őszinte, könnyed, és professzionális szervízzel tesszük páratlan 
élménnyé, hogy megtapasztalhassátok, mit gondolunk a vendég és az étterem 
kapcsolatáról.

URBAN KITCHEN FOR GLOBETROTTERS, 
INSPIRED BY BUDAPEST

The cuisine is influenced by diversity, the respect for their cultural heritage and the current 
gastronomic trends.

Exciting flavours, blustering colours unite in a unique location at the Buda side of Chain 
Bridge, on the way from downtown to Buda Castle. We add an honest, accommodating 
but professional table service to make your stay a unique experience, so we can 
demonstrate what the relation between guests and the restaurant really means to us.



RENDEZVÉNYEK EVENTS

Éttermünk minden nap 10:00-24:00 óráig áll rendelkezésre csoportok fogadására, 
legyen szó üzleti vacsoráról egy szűk felsővezetői kör számára vagy akár 50 főt 
megmozgató zártkörű eseményről.

Our restaurant is open for groups from 10:00-24:00 seven days a week whether it is a 
business dinner for a small group of executives or an exclusive event for up to 50 guests.

RENDEZVÉNYTÍPUSOK TYPES OF EVENTS

•sajtóreggeli 25 főig

•üzleti megbeszélések

•esküvői vacsora 48 főig

•állófogadások 60 főig

•születésnap

•céges vacsora

•bármelyik rendezvény 
zártkörűsíthető

•press converence up to 25 pax

•business meetings

•wedding dinner up to 48 pax

•standing reception up to 60 pax

•birthdays

•corporate dinner

•each above event can be private



A HELYSZÍN THE VENUE

DESIGN ÉS KÖRNYEZET

A ZONAban professzionális, de mégis fiatalos és nemzetközi környezetben láthatja 
vendégül barátait, üzletfeleit vagy akár a sajtó képviselőit. Stílusa világszínvonalú: a 
ZONA Budapest az első étterem Magyarországon, mely bekerült a Frame Magazin 
Night Fever kiadásába, melyet kimagasló ételeinek és részletekig átgondolt 
designkoncepciójának köszönhet. 

A ZONA ezzel a legjobb éttermek közé került, de nem csak az ételek és design, hanem 
a lokáció is lenyűgöző: Fine Dining ételeink fogyasztása közben élvezheti a Lánchíd és a 
Pesti Dunakorzó egyedülálló látványát is.

DESIGN AND AMBIENCE

At ZONA You can host your friends, colleagues, or the press representatives in a 
professional, yet youthful and international environtment. It’s style is world class: ZONA 
Budapest is the first restaurant in Hungary that was included in the Frame Magazin Night 
Fever edition – thanks to the outstanding food as well as the one of a kind design concept. 

It means ZONA is amongst the top restaurants however not only the food and the design 
but the location itself is amazing: While eating our Fine Dining cuisine you can enjoy the 
unmatched view of the Chain Bridge as well as the Danube’s promenade on the Pest side.



ÉTELEK FOOD

“Chefként a konyhai minimál designt vallom magaménak, tudva azt, hogy az egyszerű is 
lehet nagyszerű. Figyelek továbbá arra is, hogy az alapanyagokat oly módon 
használjam fel, ahogy azokat a természet adja és akkor viszont eljuthatunk oda, hogy az 
egyszerű hozzávalók sem olyan egyszerűek, hiszen jól elkészítve komplex ízharmóniákat 
eredményeznek.

Nálunk semmi sem olyan, mint ahogy azt a vendég gondolná, de pontosan olyan, mint 
amilyenre vágyik...vagy annál jobb!”

Kovács Levente, Chef

“As a chef, I follow a style of minimal design in the kitchen with this thought: simple can be 
great. I stand by the belief that the ingredients should be used the way they are made by 
nature, allowing us to come to the point where the simple ingredients are not so simple 
any more, bringing complex, natural flavor harmonies.

At ZONA, nothing is simply what our guests would expect, but exactly the way they want 
it to be.... and better!”

Levente Kovács, Chef



ITALOK DRINKS

A ZONA-ban nem csak az ételekre, de az italokrais nagy hangsúlyt fektetünk. Több mint 

120 féle, magyar és külföldi bort illetve champagne-t tartunk a legjobb pincészetek 

kínálatából.

Boraink nagy számban nem csak palackkal, de poharazva is elérhetők. A bárban a 

legismertebb long drinkeket szolgáljuk fel melyeket egy kis ZONA-s csavarral tesszük 

izgalmasabbá.

Along with exceptional quality food we put much emphasis on beverages as well. 

Currently we offer more than 120 kinds of Hungarian and International wines and an 

impressive selection of champagnes.

Our wines are available by the glass not on the bottle. Furthermore, in the bar we present 

the usual long drinks with a unique touch to justify the exeptional ZONA experience.



KAPCSOLAT CONTACT

SALES:

Petra Kukorelli

kukorelli.petra@hotmail.com

+3630 843 4060

NYITVATARTÁS:

Hétfő-vasárnap: 10:00-24:00

OPENING HOURS:

Monday-Sunday: 10am to 12am

1013 Budapest, Lánchíd utca 7-9.

+3630 422 5981

www.zonabudapest.com

hello@zonabp.hu

SALES:

Kukorelli Petra

kukorelli.petra@hotmail.com

+3630 843 4060

7-9 Lánchíd utca, Budapest, 1013

+3630 422 5981

www.zonabudapest.com

hello@zonabp.hu




