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A Cocomo Café Balatonfüred legnépszerűbb és 
legszebb sétányán, a Silver udvarban helyezkedik 
el. A balatoni panoráma, a visszafogott eleganciá-
val kialakított belső terek egész évben várják az ide 
látogatókat.

Két különálló termének, a magas szintű infrastruktú-
rának (koktélbár, meleg- és hidegkonyha, technikai 
feltételek stb.) és a szakképzett személyzetnek kö-
szönhetően a Cocomo Café privát és céges zártkörű 
események számára is kiváló helyszínt biztosít.

COCOMO CAFÉ
A RENDEZVÉNYHELYSZÍN



KAPACITÁS

ADOTTSÁGOK

PARKOLÁS

FELSŐ TEREM
70 fő ültetett
100 fő állófogadás esetén
----------
ALSÓ TEREM (szeparálható)
250 fő teljes befogadóké-
pesség
----------
TERASZ
80 fő ültetett fogadás esetén

A Cocomo Cafétól 50 méterre 
található egy 250 autó befoga-
dására képes mélygarázs*, mely 
vendégeink rendelkezésére áll.

*A mélygarázs használata térítésköteles.
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CATERING

Legyen szó finger food-ról, kö-
tetlen svédasztalos büféről, vagy 
elegáns több fogásos tányér-
szervizes vacsoráról, kínálatun-
kat mindig legjobb tudásunk és 
ügyfeleink igényei szerint ala-
kítjuk ki, friss, hazai, prémium 
minőségű alapanyagok felhasz-
nálásával.

Ételeinket és italainkat modern, 
letisztult kivitelű eszközökben 
kínáljuk, melyek elegáns megje-
lenést biztosítanak partnereink 
rendezvényei számára.



Koktélbárunk széles, prémium minőségű italkínálata 
az alap kávészünettől a koktélokkal bővített alkoholos 
és alkoholmentes italcsomagig biztosítja a rendez-
vények zökkenőmentes ellátását.

ITAL- ÉS
KÁVÉKÜLÖNLEGESSÉGEK
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TECHNIKA

Termeink technikai felszerelt-
sége (kiváló hangzást biztosí-
tó Bose hangtechnika, korsze-
rű klímatechnika a komfortos 
hőérzetért) szakmai előadások, 
továbbképzések, valamint saját 
lemezlovasunknak köszönhető-
en (akár zártkörű) zenés-táncos 
rendezvények megtartására is 
alkalmas.



A megújult belső design önmagában is nagy-
szerű dekorációs értékkel bír, de igény szerint 
dekoratőr csapatunk örömmel váltja valóra 
ügyfeleink elképzeléseit - ezzel is hozzájárulva 
a rendezvény sikeréhez.

DEKOR
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Biztonsági szolgálatunk garantálja ven-
dégeink nyugodt kikapcsolódását. Ta-
karító kollegáink a rendezvényt meg-
előzően fertőtlenítő takarítást végeznek 
a Cocomo közösségi tereiben, hogy 
ügyfeleink és vendégeik maximális biz-
tonságban érezhessék magukat.

KIEGÉSZÍTŐ
SZOLGÁLTATÁSOK



Karaoke, koktélbajnokság vagy 
borvacsora – ezek a Cocomo 
Café legkedveltebb programtí-
pusai, de örömmel fogadjuk part-
nereink egyedi elképzeléseit is.

Ízelítő további
programlehetőségeinkből:

- workshopok
- csapatépítők
- karácsonyi céges rendezvény
- leány-/legénybúcsú

PROGRAMOK



KÖSZÖNJÜK 
A FIGYELMET

BŐVEBB INFÓ ÉS AJÁNLATKÉRÉS
----------

manager@cocomo.hu
+36 70 932 8721

8230 BALATONFÜRED, 
ZÁKONYI FERENC SÉTÁNY 4.

FACEBOOK INSTAGRAM HOME PAGE


