WWW.ZSIDAI.COM

GENERÁCIÓK
A GASZTRONÓMIÁBAN
A SEVERAL GENERATION
RESTAURATEUR FAMILY

ZSIDAI CSALÁD
ZSIDAI FAMILY

Családunkban a vendéglátás nem csupán megélhetés,
hanem a szó legnemesebb értelmében vett hivatás.
Évtizedek óta küldetésünknek tekintjük, hogy a magyar
gasztronómia végre ismét egykori, háború előtti fényében
tündököljön. A Fortuna utcában találtunk rá arra a helyre,
amelyben 1982-ben megnyitottuk a Pierrot-t, itt kezdődött
a történet…
Gastronomy is our profession, but it is also our life’s
passion. For decades we have made it our goal to
resuscitate Hungarian cuisine and restore its glorious,
pre-war reputation - a thrilling era when Károly Gundel
and Auguste Escoffier were colleagues. Slowly, we are recreating this story. It all began on Fortuna Street in Buda,
where an elegant restaurant named Pierrot opened in 1982.

A MI MAGYAR KONYHÁNK
OUR HUNGARIAN KITCHEN

KÜLDETÉS
MISSION

Azon dolgozunk, hogy a magyar gasztronómia visszaemelkedjen a nemzetközi élvonalba. Irányvonalunk
határozottan magyar és európai. A magyar konyha színes,
számos közép-európai nemzet konyháját fogja össze, ezért
az alapanyagok széles skálája megtalálható nálunk:
a gyökerektől a gombákon át a tengeri halakig.
It is our mission to raise the bar, to elevate modern-day
Hungarian cooking and revive its international reputation.
Hungarian cuisine reflects a fusion of Central and Eastern
European nations, and so the flavors and tastes are diverse,
embracing a bounty of fresh ingredients from mushrooms
to blueberries and just-caught fish from the Adriatic Sea.
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Fortuna u. 14.
tel.: +36 1 375 6971
www.pierrot.hu
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1123 Budapest, MOM Park,
Alkotás és Csörsz utca sarka
www.spilerbuda.hu
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Szentháromság u. 9-11.
asztalfoglalás csak online
book your table via our website
www.jamiesitalian.hu
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Országház u. 31.
hotel: +36 1 300 7051
grill & bar: +36 1 300 7050
www.baltazarbudapest.com
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Hess András tér
tel.: +36 1 225 0377
www.pest-buda.com

l

as

rim

A

ote

.

4

Nh

ST

.

Á

TO

R.

TR

IH

.

HIL

LA

ST

16

SIC

IT S

J
P ewi
Ho raye sh
us r
e

O

NT

NC

2
FO
R 4
1 3 TUNA
S

a
oln
gd r
Ma owe
T

Fortuna u 3.
hotel: +36 1 800 9213
bistro: +36 1 225 0377
www.pest-buda.com
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Fortuna u. 21.
tel.: +36 1 202 2113
www.21restaurant.hu

TO

M

P

4

R

ST

3

T

SZÉLL
KÁLMÁN
SQR.

ry
sto
Hi
ry um
lita se
Mi Mu

2

S

O
A
D

A MONARCHIA
NAGYVILÁGI KONYHÁJA
COSMOPOLITAN CUISINE OF THE
MONARCHY

PIERROT
A Pierrot egy lezseren elegáns, kifinomult, de barátságos,
befogadó magyar étterem romantikus környezetben, 13.
századi várfalak között, ahol a klasszikus magyar konyhát
emeltük egy újabb szintre. Valódi ízes, csodás magyar
ételeket kínálunk nagypolgári, európai tálalásban,
a legjobb alapanyagokból. Mivel a Pierrot 1982-ben nyitott
Budapest első privát kávéházaként, számos híresség
megfordult nálunk az évek során.
Pierrot is a refined yet comfortable and relaxed, friendly
restaurant run by our several generation restaurateur
family. We are located in a 13th century old bakery house
and have been here for almost four decades. Since Pierrot
was founded in 1982 then as the first private café-restaurant
in Budapest, many important people - actors, superstars,
artists have visited Pierrot.

FORTUNA UTCA 21.
WWW.21RESTAURANT.HU

POLGÁRI MAGYAR KONYHA
21. SZÁZADI MÓDON
21ST CENTURY HUNGARIAN CUISINE

21
Békebeli magyar konyha 21. századi módon: minden
hagyományos ízt szándékosan megőrizve, ételeik mégis
könnyebbek a régimódi magyar ételeknél. Ennek érdekében
a legjobb alapanyagokat szerzik be, korán járnak a piacra
és új technikákat, eljárásokat alkalmaznak. A 21-gyel egy
olyan vendéglőt hozott létre a tulajdonos, ahol a magyarok
is jól érzik magukat, és ahol felidézhetik a kedvenc régi
ízeiket egy kissé izgalmasabb megközelítésben, mindezt
egy kötetlen, kényelmes hangulatban.

Hungarian cuisine as it used to be in the “good old days”,
updated to the 21st century: While maintaining the original
real taste in a concentrated way, our dishes are lighter than
the old fashioned Hungarian cuisine. In order to do this we
use the very best available ingredients, go very early to the
market and use new techniques and technologies.

FORTUNA UTCA 3.
WWW.PEST-BUDA.COM

24 ÓRÁS ÉLMÉNY
ÉTELEK, ITALOK
ÉS HOTEL... SZERETETTEL
PEST-BUDA IS FOR YOU
TO ENJOY 24 HOURS. EAT,
DRINK, SLEEP... WITH LOVE!

PEST-BUDA HOTEL
A legrégebbi magyar hotel 1696-ban nyitotta meg kapuit
és a közelmúltban teljesen megújult. Modern, design
boutique hotel és klasszikus magyar vendéglő a Budai
Várban, a városközponttól csak pár percre. A családi
tulajdonban lévő hotel és étterem egy barátságos, laza
hangulatú szezonális terasszal egészül ki a Hess András
téren.
The oldest hotel in Hungary, originally opened in 1696 was
completely renovated recently. This stylish, design boutique
hotel and classic Hungarian bistro is located in the Buda
Castle district, the historic city center of Budapest, just few
minutes from downtown. The family-owned hotel and
restaurant also boasts a street and a seasonal terrace with
a warm, friendly, understated atmosphere.

A NAGYMAMA KONYHÁJA
SZÍVVEL-LÉLEKKEL
GRANDMA’S KITCHEN
WITH LOVE AND CARE

PEST-BUDA BISTRO
Igazi friss magyar kisvendéglő, a nagymama konyhája a
legjobb alapanyagokból: A Pest-Budában bebizonyították,
hogy az egyszerű, letisztult, házias magyar konyha is lehet
kiváló és korszerű. Kimagasló minőségű marhapofa pörkölttel,
házi tokajis sült kolbásszal és kemencés kenyérlángossal
várják vendégeiket barátságos környezetben.
One of the oldest restaurants in Budapest, Pest-Buda is
Grandma’s homestyle Hungarian kitchen, where traditional
dishes are turned out with the utmost love and care. Amazing
chicken paprikash with buttered noodles, homemade grilled
sausage made with Tokaj wine and traditional flamed pies
in pleasant athmosphere.

FRISS TERASZ
A BUDAI VÁRBAN
AL FRESO CAFE
IN THE BUDA CASTLE

PEST-BUDA
TERASZ
A Pest-Buda Vendéglő különálló terasza a parkosított Hess
András téren a Budai Várban, gesztenyefák árnyékában,
a Mátyás-templom lábánál. Nagymama kedvenc házias
ételei, sörök, fröccsök és frissítők, márciustól egészen
novemberig.
Gawk at Matthias Church with a coffee or Hungarian
craft beer at this alfresco café-bistro surrounded by the
beautifully landscaped chestnut trees of Hess András
Square. Open from March to November.

ORSZÁGHÁZ UTCA 31.
WWW.BALTAZARBUDAPEST.COM

KOMOLY HÚSOK & BARÁTSÁGOS
HANGULAT
SERIOUS MEATS & FRIENDLY,
UNDERSTATED ATMOSPHERE

BALTAZÁR
A Baltazár egy intézmény, egy gasztronómiai lubickáló
központ a maga barátságos, befogadható és nem kihívó
módján. Törzshely egy életérzésre: a hagyományos éttermi
formalitásoktól és működéstől elszakadva, ide bárki
betérhet reggelire, ebédre, vacsorára, nassolni vagy csak
egy italra, de legfőképp csak úgy, időt tölteni, dolgozni,
találkozni, a napos teraszt élvezni. Őszinte, autentikus
alapanyagok és főleg a Kárpát-medence legizgalmasabb
borai. A Michelin Guide ajánlásával.
Baltazár is a family owned and managed „institution”, a
gastronomic hub: Hungarian grill, hotel, winebar. Warm,
friendly, understated atmosphere. A haunt for a coffee, a
glass of wine, the best meal or just for lounging. Kitchen with
honest and authentic ingredients prepared to perfection in
the handmade Josper charcoal grill. Wine bar with the best
wine selection from the Carpathian Basin. Recommended
by Michelin Guide.

11 EGYEDI LUXUS SZOBA ÉS
LAKOSZTÁLY
11 INDIVIDUALLY DESIGNED
CASUAL, YET LUXURIOUS ROOMS
AND SUITES

„Smart luxury” boutique hotel, igazi ékszerdoboz, egyedi design,
eredeti designer bútorokkal, képekkel, dekorációs elemekkel.
A városközpontban, mégis nyugodt környezetben, műemlék
épületben, a Budai Várban, Buda gourmet negyedében,
éttermek, bárok, bisztrók és macskaköves teraszok közelében.
Located amid Budapest’s World Heritage historic city center—
home to the majestic Buda Castle—Hotel Baltazár is an urban
oasis adjacent to charming landmark buildings, museums
and national monuments. Bonus: This part of the district is
known for its plethora of restaurants, bistros and bars, all
sporting attractive terraces.

SZENTHÁROMSÁG U. 9-11.
WWW.JAMIESITALIAN.HU

MODERN, INNOVATÍV ÖTLETEKKEL
ÖTVÖZÖTT OLASZ HAGYOMÁNY,
EGY KIS JAMIE-CSAVARRAL
ITALIAN TRADITION COMBINED
WITH CURRENT, INNOVATIVE IDEAS
AND A JAMIE TWIST

JAMIE OLIVER’S
ITALIAN
A Budavári Jamie Oliver’s Italian Jamie Oliver első középeurópai étterme, mely a gyönyörű és pezsgő Budapesten,
azon belül is a történelmi Budai Várban talált helyet magának.
Tágas és világos termeivel és teraszával tökéletes helyszín egy
baráti, családi ebédre vagy vacsorára, vagy akár egy munka
utáni italra. Az egyedileg összeállított étlap Jamie klasszikus
olasz ételeit tartalmazza, csakúgy mint a házi készítésű pizzát,
friss tésztákat, kézműves söröket, illetve helyi és olasz borokat
egyaránt.
Jamie Oliver’s Italian Buda Castle is Jamie Oliver’s Italian first
restaurant in Central Europe, located in the historic Buda Castle.
The restaurant is spacious and full of light, the perfect place to
enjoy a meal with friends or family, or stop in for a drink at
the end of the day. The unique menu is packed with Jamie’s
Italian classics, artisan pizzas, freshly prepared pastas, craft
beer and plenty of fantastic local and Italian wines.

MOM PARK FÖLDSZINT

ALKOTÁS ÉS CSÖRSZ UTCA SARKA
WWW.SPILERBUDA.HU

A LEGENDA BUDÁRA ÉRKEZETT
THE LEGEND ARRIVED TO BUDA

SPÍLER BUDA
Ha Mick Jagger és Lana del Rey szeretne összefutni, akkor azt
a Spíler Budában szeretné. A Spíler újabb helyszínt hódított
meg: a budai hegyek lábához viszi el a maga elvarázsolt és
sajátos miliőjét, a Spíler Budába, a MOM Parkba. A város legjobb
kézműves hamburgerei, elképesztő rusztikus pizzák, superfood
ételek, és friss saláták, valamint a város egyik legerősebb
kézműves hamburger választéka és grill ételei. A borok mellett
a kézműves sörválaszték és a koktéllap is páratlan a Spíler
Budában Ugyanúgy szívesen betér ide a környékbeli irodában
dolgozó elkölteni az ebédjét, ahogyan a menő üzletember is
el fogja kortyolgatni kedvenc borait a partnereivel egy szuper
steak mellett, de beugranak majd egy-egy falatra a bevásárlásra
igyekvők és a MOM környékén társadalmi életet élő budaiak - s
megfér mellettük a jóízűt sztorizó baráti társaság is.
The legendary Spíler arrived to Buda to the amazing location
of MOM Park. With its rock-and-roll design and superb dishes,
it becomes the favourite of locals. On the menu, we feature
some heavenly delicious meat, the best artisan hamburgers in
town, grill dishe and healthy, fresh salads. On the drink list, there
is a nice selection of local wines and microbrews. Spíler rocks!
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Deák Ferenc u. 12-14.
tel.: +36 1 429 3990
www.esbisztro.hu
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Deák Ferenc u. 12-14.
tel.: +36 1 429 3990
www.esdeli.hu
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Király u. 13. / Gozsdu udvar
asztalfoglalás csak online
book your table via our website
www.jamiespizzeria.hu
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Király u. 13. / Gozsdu udvar
tel.: +36 1 878 1309
www.spilershanghai.hu

SA S ST R .

. STR.
BER 6

SECRET BAR

A

N

NT

OKTÓ

9

St. Stephen’s
Basilica

Király u. 13. / Gozsdu udvar
tel.: +36 1 878 1320
www.spilerbp.hu
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GOZSDU UDVAR
WWW.SPILERBP.HU

VISSZATÉRT
A BELVÁROSI LEGENDA!
THE URBAN LEGEND IS BACK!

SPÍLER ORIGINAL
A Spíler a belváros egyik kedvenc bisztrója, kocsmája,
szórakozóhelye: minőségi street food, laza környezet,
vagány emberek, a legizgalmasabb magyar kézműves
sörök, válogatott borok, hatalmas bárpult és angolszász
elektronikus zenét pörgető rezidens DJ.
A favorite among downtown locals, Spíler serves up street
food and Hungarian microbrews against the animated
backdrop of the restaurant- and bar-filled passage Gozsdu
Udvar.
”Spíler is one of those places that reminds people what
fantastic things are happening in the former Eastern Bloc
countries of Europe, and reinvigorates even the most
dormant travel bug. Downtown Budapest is where the
action is at in this case – a microbrewery bistropub with
so much going for it, that it might justify a budget airline
flight on its own merits alone.” (We Heart magazine)

GOZSDU UDVAR
WWW.SPILERSHANGHAI.HU

VILÁGKÖRÜLI ÚTON
A BELVÁROSI LEGENDA
URBAN LEGEND’S
WORLDWIDE ADVENTURE

SPÍLER SHANGHAI
A budapesti belváros vagány, privát vagy céges
rendezvényekre kibérelhető rendezvényhelyszíne.
Bulikra nyitva tartó bárunk menő italokkal és komoly konyhával
vár. A Spíler Shanghai Secret Bar a nagy beszélgetések és
bulizások helye. 30-as évek Shanghai-a inspirálta rusztikusipari környezet, két összenyitható terem és egy hatalmas
bárpult vár. Modern streetfood és igazi klasszikusok,
valamint hatalmas italválaszték izgalmas koktélokkal.
Cool event venue in downtown Budapest in the Gozsdu
courtyard available for private and company parties – with
an exceptional kitchen and drink selection. Spíler Shanghai
Secret Bar is the home of great conversations and big parties
till late night. Amazing Asia inspired interior, huge bar counter,
two connectable rooms suitable for up to 120 people.

GOZSDU UDVAR
WWW.JAMIESPIZZERIA.HU

FRISSEN SÜLT, KÉZZEL NYÚJTOTT
KOVÁSZOS PIZZA:
EGYSZERŰ, ŐSZINTE & FINOM
FRESHLY BAKED, HANDSTRACHED
SOURDOUGH PIZZA:
SIMPLE, HONEST & DELICIOUS

JAMIE OLIVER’S
PIZZERIA
A Jamie Oliver’s Pizzeria bemutatja mindazt, amit Jamie
képvisel: egyszerű, őszinte és finom ételek, szuperül
kiválogatott alapanyagokból készítve, nagyszerű áron.
A menün megtalálhatóak a csodás kemencében sült
pizzák - mindig friss alapanyagokból & hihetetlen ízekkel,
könnyű saláták és az olasz desszertválogatások egy
menő, pezsgő környzetben.
The Italian way of eating is all about family and friends
getting together to enjoy great food, and that’s what
Jamie Oliver’s Pizzeria is all about. This place is a true
reflection of everything Jamie stands for - simple, honest
and tasty food, created using superbly sourced produce
and all at a great price. The menu at Jamie’s Pizzeria is
concise, focused on incredible oven baked pizzas topped with big flavours and fresh ingredients - as well as
simple salads and a selection of Italian desserts, served
up in a buzzing environment.

DEÁK FERENC UTCA 12-14.
WWW.ESBISZTRO.HU

ZSIDAI ÉS KEMPINSKI
ZSIDAI ÉS KEMPINSKI

ÉS
Borozó, söröző, terasz, bisztró, vendéglő, pecsenyesütöde.
A megújult Kempinski Hotel Corvinus Budapesttel közösen
működő ÉS-ben nem kell a hagyományos étkezési
szokásokhoz igazodni. Az étlap hármas tagolású, melyen
a megosztható, ún. „for sharing” ételek, falatkák mellett az
Osztrák-Magyar Monarchia tipikus ételei, valamint grillezett
húsok, halak is helyet kapnak. Mindezt izgalmas bor- ÉS
kézműves sörválaszték teszi teljessé.
Located inside the Kempinski Hotel ÉS is a comfortable
brasserie-wine bar-pub with a welcoming terrace to relish
classic Hungarian and Viennese dishes and grilled meats
and fish.
(ÉS means AND in English.)

DEÁK FERENC UTCA 12-14.
WWW.ESDELI.HU

ZSIDAI ÉS KEMPINSKI
ZSIDAI ÉS KEMPINSKI

ÉS DELI
Az ÉS Deli egységes koncepcióba foglalja a New York-i
deli műfajt, a népszerű kávéláncok italdesszertjeit és
az autentikus „specialty coffee” világot. A választékot
az újhullámos kávék mellett az ÉS Bisztró konyháján
frissen készült gourmet szendvicsek és ropogós
péksütemények gazdagítják. Az egészséges életmódra
fókuszáló és a vegetáriánus vendégek frissen préselt
zöldség- és gyümölcsleveket fogyaszthatnak a húsmentes szendvicsek vagy a bircher müzli mellé.
Inspired by those New York fixtures, ÉS Deli is a quickcasual dining concept bringing together specialty coffee,
just-baked pastries and gourmet sandwiches. Healthconscious diners will appreciate specialties like Bircher
muesli and made-to-order fruit and vegetable juices.

MARBELLÁN
IS MEGTALÁL MINKET
WE ARE
INTERNATIONAL
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Kempinski Hotel Bahía
@El Paseo del Mar / Marbella - Estepona
Ctra. De Cadiz km159
E-mail: hello@elpaseodelmar.es
www.elpaseodelmar.es

Kempinski Hotel Bahía
@El Paseo del Mar / Marbella - Estepona
Ctra. De Cadiz km159
E-mail: hello@elpaseodelmar.es
www.elpaseodelmar.es

Kempinski Hotel Bahía
@El Paseo del Mar / Marbella - Estepona
Ctra. De Cadiz km159
E-mail: hello@elpaseodelmar.es
www.elpaseodelmar.es
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@EL PASEO DEL MAR
SPAIN
WWW.ELPASEODELMAR.ES

KREATÍV SPANYOL STEAKHOUSE,
BÁR & GRILL
CREATIVE SPANISH STEAKHOUSE,
BAR & GRILL

BALTAZÁR MARBELLA
Rusztikus, mégis modern medenceparti étterem, ahol a
hagyományos tűzön való főzést ünnepeljük. Gyönyörű
alapanyok, szeretettel és odafigyeléssel készítve a kézzel
készült Josper vagy Tandoor kemencéből. Baltazár gyönyörű grill
ételeket és igazi spanyol fogásokat kínál, komoly húsokat és a
legjobb tengeri ételeket egy igazán különleges környezetben.
Baltazár különleges borlapja felöleli egész Spanyolországot,
kielemve a legikonikusabb borrégiókat, több mint 150 tétellel.
Refined rustic yet cool poolside restaurant celebrating
traditional fired-based cooking, beautiful ingredients,
prepared with love and care in our handbuilt Josper oven or
the Tandoor oven. Baltazár offers wonderful grill and Spanish
dishes, serious meats and seafood in a bold atmosphere
that blends Andalusian design with the modern Western
steakhouse. The menu features tapas to share, dishes from
the fire, chargrilled gourmet burgers, serious meats, soups
and salads. Baltazar unique wine list covers the whole of
Spain and the most iconic wine regions of the world with
more than 150 titles.

@EL PASEO DEL MAR
SPAIN
WWW.ELPASEODELMAR.ES

KREATÍV KOKTÉLOK
EGY STÍLUSOS BÁRBAN
ASTONISHING EXPERIENCE
IN THE GLASS

BLACK ROSE
Az újonnan kialakított lobbyban található Black Rose The Bar
a ma utazónak hódol és ünnepli őt kreatív koktéljaival, 150
tételes borlapjával, fantasztikus bár ételeivel, desszertjeivel és
csodás kilátással a Földközi-terngerre.

Located in the beautiful newly renovated lobby and on the
terrace of the hotel, Black Rose The Bar is named after a
mysterious ship, paying homage to the glorious years of Spanish
voyages of discovery. Black Rose celebrates the spirit and soul
of today´s traveller and invites you to never stop exploring and
discovering some of the best cocktail creations on the coast.

@EL PASEO DEL MAR
SPAIN
WWW.ELPASEODELMAR.ES

VAGÁNY TENGERPARTI
ÉTTEREM ÉS BÁR
FRESH COASTAL CUISINE

SPÍLER BEACH CLUB
Vagány étterem és bár a tengerparti sétányon, a kedvenc
fatüzelésű kemencében sült pizzáinkkal, nyitott argentín grillen
készült ételekkel, a legjobb burgerekkel, napi halajánlatta,
osztrigával l és superfood salátákkal. Ebédre egyszerű, melegben
is könnyen fogyasztható ételekkel készülünk, míg vacsorára
átalakul a Spíler: komoly húsokkal, kétszemélyes paellakkal
és fantasztikus helyi halválasztékkal várjuk a vendégeket. Az
ételekhez spanyol borokat, izgalmas pezsgőket és koktélokat
kínálunk. Pálmafák, tengerpart és medencék - a Spíler Beach
Club a Costa del Sol egyik legmenőbb helye.
A new coastal experience – light, fresh, stylishly elegant yet
laid-back and playful. Cool casual beach restaurant & bar right
next to the sea, featuring our favourites from wood fired artisan
pizza, through open fire Argentinian grill dishes, daily fresh fish
offers, oysters and crudos, to the best burgers and superfoods
on the coast. For lunch the menu brings you simple and tasty
comfort food. In the evening, after a day on the beach get
ready and dress to impress for sunset, perfect for a romantic
night out for two and great for a fabulous dinner with family
and friends – no matter if you celebrate love or just life itself.
Spíler Beach Club - made to casually enjoy during the day,
and made to impress on long summer evenings, with live
music and more…

RENDEZVÉNYEK KARAKTERREL

EVENTS WITH STYLE

Gasztronómiai és rendezvényszervezői tapasztalatunkat
egyesítve éttermeinken kívül is örömmel vállaljuk családi vagy
céges rendezvényéhez kapcsolódó catering lebonyolítását.
Legyen szó egy Ön által választott vagy egy általunk ajánlott
helyszínről, saját személyzetünkkel a tőlünk megszokott
professzionális színvonalon látjuk vendégül családját, barátait
vagy kiemelten fontos üzleti partnereit.

It will be our pleasure to guide all of the essential elements
for your event in order to ensure an unforgettable affair. Our
managers are highly experienced in organizing events for
groups of people as small as 15 and as large as 1800.

Éttermeinkből ihletet merítve olyan fogásokat és menüsorokat
álmodtunk meg, mellyel rendezvényét a már jól ismert íz- és
hangulatvilággal ruházhatja fel, 15 fős baráti összejöveteltől
kezdve az 1800 fős vállalati piknikig. Igény esetén örömmel
gondoskodunk az alkalomhoz illeszkedő bútorzatról és
dekorációról, valamint a szükséges technikai eszközökről.
Személyes, egyedi ajánlat miatt
lépjen kapcsolatba velünk
a hello@zsidai.com e-mail címen
vagy a + 06 1 800 9211 telefonszámon.

Additionally, off-site events may be organized as well. No matter
if it is a private event, a business dinner, a press conference,
a wedding party or a gala dinner, or even an offsite venue, a
dedicated event organizer is always on hand to coordinate
every aspect of your event.

For your personal, unique
indications, do not hesitate
to contact hello@zsidai.com
or + 06 1 800 9211

WWW.ZSIDAI.COM

