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Van, ahol 1200-at is elkérnek egy nagyfröccsért

Fõvárosi kocsmakörkép
Kocsmából és szórakozóhelybõl nincs hiány Budapesten, a kínálat széles és sokrétû. 
A késdobálótól a luxuskategóriás, dunai panorámás klubokig minden fellelhetõ a 
fõvárosban. Lapunk annak járt utána, mennyibõl lehet kihozni a legdrágább, illetve 
a legolcsóbb estét, ha felutazva Budapestre szórakozni támad kedvünk.
Túránk első állomása a budai 
oldal egyik hegytetőn álló kert-
helyisége. Ez a hely a kiránduló 
turistákra szakosodott, panorá-
mája a vonzereje. Az árai az 
átlag magyar számára biztos 
nem, hiszen egy fröccs ezerket-
tőszáz, míg a félliteres limoná-
dé ezer forintba kerül. A feles 
tömény italok ára egy ezrest 
kóstál, ha itt akarunk egy estét 
eltölteni, mélyen a zsebünkbe 
kell nyúlni. Ha taxival megyünk 
fel a hegyre, és két-két ital-
nál többet nem fogyasztunk, 
tízezerből megússzuk a bulit. 
Másik luxuscélpontunk a nem-
rég újra nyitott Krisztina körúti 
presszó, ahol fényképezőgépün-
ket látván elzavartak minket. 
Ezért itt a kínálatot nemhogy 
kipróbálni, de még megnézni 
sem volt időnk, mert a modorta-
lan pincér szerint a gép zavarja 
a vendégeket. Következő cél-
pontunk a harmadik kerület egy 
gasztronómiai komplexuma, 
ahol a pub árait vettük gór-
cső alá. A nyári hőségben igen 
kedves nagyfröccs itt kilencszáz 
forintba került, a pálinkák és 
egyéb tömény italok árai nyolc-
száztól kétezerig terjedtek. Fél 
liter limonádét itt is ezresért 
lehet fogyasztani, de a pincér 
becsületére legyen mondva, 
jelezte, kisebb adagot is kér-
hetünk. Ezt hatszázért mérik, 
tehát ha nemcsak egy italra, 
hanem egy estére térünk be, 
biztos, hogy ketten tizenötezer 
alatt nem ússzuk meg az estét. 
A főváros számtalan romkocs-

mával büszkélkedhet. Az elne-
vezés megtévesztő: az olcsó 
dizájn nem jelent alacsony ára-
kat. Feleseket üdítővel általában 
ezerkettőért kapunk, fröccsöt 
négy-ötszázért, sört fajtától 
függően általában négyszáztól. 
Ezeken a helyeken gyakran talá-
koztunk szódával, amit Lidi, 
az egyik pultoslány így magya-
rázott: „Fröccsöt ásványvíz-
zel inni olyan, mint zokniban 
lábat mosni.” Túránk alapján 
két személynek legolcsóbban 
megúszni az estét a belváros-
ban körülbelül négy-ötezer 
forintból lehet. A József körúti 
műintézmények árai viccesen 

alacsonyak, egy nagyfröccs, 
vodka és ásványvíz hármas hét-
száztíz forintba kerül. Ha nem 
taxizunk, akkor fejenként két-
ezer forintért eredeti italokat és 
normális kiszolgálást kapunk. 
Blokkot is, ha kérünk, kész-
pénzfizetési számlát viszont 
nem, mert arról nem tudták a 
hölgyek, hogy mi. – Ide általá-
ban egyetemsiták, és a környék 
lakói járnak. – mondta Barbi. 
Ehhez hasonló árakat találtunk 
a Moszkva tér népszerű kocs-
májában, itt ihattunk pontosan 
ugyanolyan limonádét három-
százért, mint a hegyen ezerért. 
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A budapesti Nagykörúton belül alacsonyabb árakon is italozhatunk
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