Idén a karácsonyi időszak tőlünk is kreativitást igényel, hogyan tudjuk emlékezetessé
tenni az ünnepet, megköszönni partnereinknek az együttműködést vagy
megajándékozni dolgozóinkat. A szokatlan helyzethez igazodva találtunk ki négy nem
hagyományos élményt, hogy idén is örömteli legyen a karácsony vagy az év lezárása.
#1 élmény – Virtuális közös főzés
Fokozza a csapatszellemet és beizzítja a kreatív
energiákat

Online főzés mesterszakácsainkkal. A menühöz szükséges összes alapanyagot az előre megadott címekre
kiszállítjuk. Meghatározott időpontban a résztvevők virtuálisan összekapcsolódnak és együtt készítik el a
finom ünnepi menüt egy interaktív főzőtanfolyam során. A résztvevők otthonukban főznek, séfünk - akár a
vállalkozó szellemű főnök társaságában - a szálloda konyhájából adja az instrukciókat és még egy pohár
forralt borral is koccintanak virtuálisan a menü elkészítése után. Időtartam: kb. 1 óra.
Menü: Serpenyőben sült kacsamell gránátalmával, karamellizált kelbimbóval és sütőtökkel
Gesztenye mousse pácolt fügével
Séfünk meglepetése: Házi készítésű forralt vörösbor és karácsonyi aprósütemény
Ár: 14 900 Ft személyenként, Budapesten belül házhozszállítással, egy alkalommal max. 25 fő részére elérhető. 7 nap
előrendelés szükséges.

#2 élmény – Egy doboz teli mennyei finomságokkal
Mint egy gyerek az édességboltban

Ajándékozzon egy mesés ajándékcsomagot partnereinek, teli édes ünnepi ízekkel. Mindezt egy elegáns
fadobozban, rajta az Ön cégének logója vagy személyes üzenete.
A doboz tartalma:

Diós és mákos bejgli, gesztenye mousse rumos meggyraguval, vaníliás kifli,
macaron, sütőtökös pite, mini kuglóf

Ár: 12.500 Ft / doboz, Budapesten belül házhozszállítással. 15 munkanap előrendelés szükséges.
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#3 élmény – Ajándékutalvány - Kényeztetés
minden érzékszervnek
Akkor veszik igénybe a megajándékozottak, amikor
nekik a legalkalmasabb

Ön választja ki partnerei számára az ajándékutalványokat, amelyek akár gasztronómiai élményekre (pl.
Family Table az ÉS Bisztróban, Benediction Brunch a The Living Roomban, Koktél és snack a Blue Fox
The Bárban, személyre szabott reggeli választék az ÉS Deliből), wellness tagságra és spa kezelésekre a
Kempinski The Spában, vagy a Kempinski Hotel Corvinus felújított szobáiban eltölthető éjszakára
válthatóak be. A 12 hónapig érvényes utalványok szabadságot és rugalmasságot biztosítanak minden
megajándékozottnak.

# 4 élmény – Ünnepi parti a The Kitchenben
Megosztani egymással az értékes időt és finom ízeket

Foglalja le ünnepi partiját egy egyedülálló helyszínen, a The Kitchenben: a legmodernebb
berendezésekkel felszerelt látványkonyha egy kényelmes lounge résszel. Itt minden adott egy
felejthetetlen gourmet élményhez: kreatív menük, a vendégek aktív bevonása az ételek
elkészítésébe, profi szakácsok és az ötcsillagos szálloda minden kényelme.
Menü:

Érlelt sonka- és nemzetközi sajtválaszték
Sütőtökkrémleves tökmaggal
Colbert őzkaraj balzsamecetes szafttal, csicsókapürével és glasszírozott bébirépával
Gesztenye mousse pácolt cseresznyével

Ár: 15 900 Ft + 8% szervízdíj személyenként. Az ár tartalmaz egy pohár pezsgőt is érkezéskor. 9-20 fő részére
ajánlott. Időtartam: kb. 2 óra.
(A rendezvényekre érvényben lévő kormányzati rendelkezések függvényében érhető el ez az ajánlatunk.)

Részletes ajánlatért kérjük, hogy írjon nekünk: meetings.corvinus@kempinski.com,
vagy hívjon minket: (1) 429 3571.
MEGHITT ADVENTI KÉSZÜLŐDÉST ÉS BOLDOG ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KEMPINSKI HOTEL CORVINUS BUDAPEST∙ ERZSÉBET TÉR 7-8 ∙ 1051 BUDAPEST

kempinski.com/budapest

