nullhetvenöt
1051 Budapest, Sas u.11
a Bazilikánál
+36 70 370 74 74

Történetünk
A Budáról már jól ismert Palack borbár vezetői és tulajdonosai álmodtak egy nagyot és nullhetvenöt
néven megalkották a Palack nagytestvérét a Bazilika szomszédságában.
“A jól bevált minőséggel indulunk, magyar borokkal, csak nálunk kapható tételekkel, hazai termelők
alapanyagaiból készült könnyed menüsorral. Szeretnénk a Palack barátságos hangulatához valami
Bazilikai pezsgést adni, amitől a nullhetvenöt más lesz…”

Ajánlataink
A 0,75 bistro könnyed, letisztult, és hazai. Több mint 100 féle bor, csapolt sör, házi szörpök,
limonádék területszelektált kávé és bistro jellegű konyha jellemzi. A nullhetvenöt illeszkedik a Bazilika
környezetéhez, de nem hasonlítható hozzá. Kiváló elhelyezkedése és egyedi terei miatt akár kis-és
nagy létszámú céges vagy magán rendezvények lebonyolítására is kiválóan alkalmas.

Előnyök:
 jó megközelíthetőség,
 modern, igényes környezet,
 egyedi terek, zárt terasz,
 VIP galéria,
 minőségi étel, ital
 hozzáértő kiszolgálás, képzett sommelier-k,
 különleges, egyéni kóstoló sorok, borvacsorák,
 csapatépítő boros játékok,
 rendezvények lebonyolítása külső helyszínen is,
 élőzene,
 saját spotify lista,
 vetítési lehetőség.
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Kik vagyunk?
A stáb fiatal, közvetlen és hozzáértő. Csapatunk rajongója és jó ismerője a magyar boroknak és
borászoknak. Vendéglátásban és a borok világában szerzett tapasztalatainkra, tudásunkra építve, új
megközelítéssel - közvetlenségre és egyszerűségre törekedve - mindenki számára érthető módon
ismertetjük meg az arra érdemes magyar borokat a közönséggel. Több éve tartunk kóstolókat, egyéb
borral kapcsolatos eseményeket baráti társaságoknak és cégeknek és teszt alkalmaink során a betérő
vendégeknek egyaránt.
Ízelítő saját rendezvényeinkből
 Tematikus kóstolók
 Borfesztiválok
 Oktatások
 Zenés estek
 Borvacsorák
 Boros ismerkedő estek
 Borklub játékokkal

Tereink:
Vendégtér: 110 – 120 fő
Teraszok: 30 – 80 fő (hűthető, fűthető, zárható, nyitható)
Dobogó: 20 fő
VIP galéria: 12-14 fő
A https://www.facebook.com/075bistro/app_1601686600061000 linken keresztül virtuálisan is
bejárhatja a teret!
A terek igény szerint rendezhetőek!
Rendezvénytípusok:







csapatépítés, projektzárás
sajtótájékoztató
karácsonyi buli, céges születésnap, évforduló
partnerkapcsolati események
oktatás, ismeretterjesztés
magyar borok bemutatása, akár külföldi vendégeknek is
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Előzetes ajánlataink:
ESTI PROGRAM - egész napos workshop után, egy nagyvállalat osztályának.
Helyszín: 0,75 bistro fűtött terasz
Résztvevők: 30 fő
Étel: 3 fajta üdvözlő falatka, választható főétel
Borok: aktuálisan elérhető best buy, legjobb ár-érték arányú borok válogatása, 5 tétel, nagyobb mennyiségben
5.000-6.000 Ft / fő
ESTI PROGRAM 2 – esti borozás baráti társaságnak
Helyszín: 0,75 bistro fűtött terasz
Résztvevők: 30 fő
Étel: 3 fajta üdvözlő falatka, hideg előételek, tapasok
Borok: jó ivású, könnyedebbb borok, habzóborok
4.000-5.000 Ft / fő
SZAKMAI PROGRAM - tervezőiroda borok iránt érdeklődő munkatársainak péntek esti programja.
Helyszín: VIP különterem
Résztvevők: 10 fő
Étel: 3 fogásos vacsora
Borok: 7 tételes Észak-Balatoni válogatás
8.000-9.000 Ft / fő
EGÉSZ NAPOS CSAPATÉPÍTÉS - nemzetközi cég magyarországi munkatársainak, magyarul – angolul.
Ismerkedés, a borokkal kapcsolatos csoportos, páros feladatok.
Helyszín: 0,75 egész területe
Résztvevők: 80 fő
Étel: falatkák a borok mellé, hidegtálak
Borok: egész napi fröccs fogyasztás, 3+3 bor ebédhez / vacsorához, játékokhoz 4 tételes sor
8.000-9.000 Ft / fő
BORVACSORA KÜLFÖLDI CSOPORTNAK – angolul – magyarul
Helyszín: 2 fűtött terasz, vagy terasz+belső helyiség
Résztvevők: 80 fő
Étel: választható 3-4 fogásos menü
Borok: jellemzően magyar fajtákból, házasításokból összeállított sor, sommelier bemutatásával angolul
9.000-10.000 Ft
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A 0,75 bistron kívül lehetőség van az eseményeket külső helyszínen is lebonyolítani.
Az ár a résztvevők létszáma, a borok mennyisége, árfekvése, a megrendelt ételek és a helyszín
függvényében változik.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, örömmel bemutatkoznánk és egyeztetnénk lehetséges
együttműködésünkről személyesen is!
Üdvözlettel,
Petrányi Gábor
+36 70 682 0342
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