
 

Kedves Klubtagok! 
 
Most csak néhány közeli eseményről tájékoztatjuk Önöket. További koncertjeinkről, valamint 
a novemberi és decemberi vacsoraestjeinkről következő, hamarosan megjelenő hírlevelünkből értesülhetnek 
majd. 
 
 

Hangversenyek az MTA Dísztermében (1051 Budapest, Széchenyi tér 9.) 
 

2017. október 7. (szombat) 19.00 óra 
A Weiner–Szász Kamaraszimfonikusok hangversenye 

 
Hangversenymester: Somogyi Péter 

 
Vivaldi: A múzsák kórusa – nyitány, RV 149 
Mozart: Grande sestetto concertante, K 364 

 
*    *    * 

 
Brahms: „Tavasz” szextett, op.18 (zenekari változat) 

 
Rendező: a Weiner–Szász Alapítvány és az Akadémiai Klub Egyesület 

 
A hangversenyre csak adott számú belépő áll rendelkezésünkre, így egy klubtag maximum 2 jegyet 
igényelhet koncertenként. Igényét Sánta Zoltánnak küldheti el a santa.zoltan@ake.mta.hu e-mail címre 
vagy szükség esetén üzenetet hagyhat a +36 1 217 2462 telefonszámon. 
 
 

Vacsoraestek az Akadémiai Klub éttermében 
 

2017. szeptember 25. (hétfő) 19.00 óra, Akadémiai Klub, Kodály-terem 
 
Rendhagyó módon erre az estére a bort sörre cseréljük: vendégünk a MONYO Brewing Co. kézműves 
sörfőzde. A 2014-ben alakított vállalkozás mára igen sikeressé vált, s bízunk benne, hogy különleges (és 
érdekes nevű…) termékeik az Önök tetszését is elnyerik majd! 
 
 

Étel- és italsor: 
 

Aperitif: 
SHATZI 

FLYING RABBIT 
 

A sörök mellé kínált falatkák: 
 

Malachúskenyér 
Fehér bundás jalapeno 

Savanyú káposztás, burgonyás pirog 
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Hideg előétel: 
Pácolt pisztráng narancs-homokkal, búzasör-habbal 

WHT IPA 
 

Leves: 
Vaddisznó-consommé 

 
Meleg előétel: 

Cheddar sajttal töltött házi tészta, szezámolajos bazsalikompesztóval 
AMERICAN BEAUTY 

 
Főétel: 

Borókás grillezett marhabélszín borsmártással, fondant édesburgonyával 
BLACK ALLIGATOR 

 
Karamellás csokoládéganache kávékrémmel 

INVISIBLE BIKINI 
 
A vacsora ára 8 800 Ft/fő. Jelentkezni – a vacsora árának befizetésével – az Akadémiai Klub éttermében 
2017. szeptember 21-ig (csütörtök) lehet. Tel.: +36-1-312-0626; 411-6371. 
 
 
 

2017. október 30. (hétfő) 19.00 óra, Akadémiai Klub, Vörösmarty-terem 
 
Szétnéztünk a klub pincéjében és néhány izgalmas borra leltünk. Ezekkel kísérjük az októberi fogásokat. 
 

Étel- és italsor: 
 

Francois President Brut - pezsgő 
Faszenes kecskesajt – amouse bouce 

 
Szarvasgerinc-carpaccio ököruszály-zselé és rókagomba 

Móri Olaszrizling (Olló), 2014/2015 – Csetvei Pince 
 

Fürjleves buggyantott tojással 
 

Grillezett durbincs paradicsomlekvárral, cukkinivirággal 
Holdfény Cuvée, 2011  – Holdvölgy Pince (Akadémia Catering bora) 

 
Bbq marhaoldalas pancettás zöldbabbal, fekete répával 
Áldás Egri bikavér, 2015 – St. Andrea Pincészet, Eger 

  
Sütőtök panna cotta mákhabbal 

Tramontana, 2015 – Bujdosó Pince, Balatonboglár 
  
A vacsora ára 8 800 Ft/fő. Jelentkezni – a vacsora árának befizetésével – az Akadémiai Klub éttermében 
2017. október 26-ig (csütörtök) lehet. Tel.: +36-1-312-0626; 411-6371. 
 
 
 
Kedves Klubtagok! 
 
Mivel a jövőben a takarékosság és a környezet kímélése okán át kívánunk térni az elektronikus 
hírlevélre, kérjük Önöket, hogy e-mail címüket küldjék meg nekünk az info@ake.mta.hu e-mail 
címre! Együttműködésüket köszönjük! 
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