
SAJTÓKÖZLEMÉNY:  
IRODALMI VACSORÁK A BRODY STUDIOSBAN 

  

 

 

 

IRODALMI VACSORA LISA HILTONNAL | 2014. ÁPRILIS 30. SZERDA 

 

Az Apponyi Rosie által szervezett nemzetközi irodalmi vacsorák harmadik felvonása április 30-án, szerdán egy igazi 

felnőtt szerelmi történetet mutat be: a középkorú és az élet viharaiban már megtépázott Nancy Mitford és Gaston 

Palewski egy nem túl ideális szerelmi viszonyba bonyolódik a háború utáni Franciaországban.  Szerelmük - melyet 

Nancy két bestsellere, a ’The Pursuit of Love’ és a ’Love in a Cold Climate’ halhatatlanná tett - életük végéig kitartott. A 

kiadatlan levelezéseik alapján Lisa Hilton elrepíti az olvasót a fényűző és botrányokkal teli Párizsba, Londonba, 

Velencébe és Rómába Európa újjáépülésének idején. 

 

Lisa Hilton elismert életrajzíró, hét könyve közül kettő bestseller: ’Wolves in Winter’ és ’Elizabeth: Renaissance Prince’. 

A Brody Studios esten Lisa maga mutatja be a könyvet és kutatása során feltárt kulisszatitkokat oszt meg egy 

háromfogásos, a könyv által inspirált, szellemes, francia háborús ételekből álló vacsora keretében. 
 
A londoni Guardian „Budapest menő epicentruma”-ként definiálta a Brody Studios-t, a Telegraph pedig a 

következőképp vélekedett Rosie irodalmi estjeiről: „Finom ételek, rengeteg jó bor és fergeteges hangulat”. Rosie estjei 

és a Brody Studios izgalmas együttműködése egy kivételes élményt tartogat az olvasást kedvelők és a vacsorázni 

vágyók számára; a menü magáért beszél, csakúgy, mint a könyvbarátok találkozása az irodalmi szupersztárokkal. 

 

"Generációja egyik legbrilliánsabb történésze." - TLS 

  

“Egy kiváló tanulmány a szenvedélyről.” - The Evening Standard 

  

“Hilton stílusa jó értelemben ehető.” - The Sunday Telegraph 

  

******** 

 

https://www.facebook.com/brodyhouse.budapest
http://www.youtube.com/brodyhousebudapest
https://twitter.com/brodyhouse
http://www.nancymitford.com/
http://lisa-hilton.com/
http://www.fb.com/brodystudios
https://www.facebook.com/events/1397761230498626/


INTERNATIONAL INQUIRIES: ROSIE APPONYI | RA@BRODYHOUSE.COM 

PRESS & PR: KRISZTINA ILOSFAI | PR@BRODYHOUSE.COM 

ACCOMMODATION BRODY HOUSE  (HOTEL) & BRODY APARTMENTS: VIVIEN ORBAN | 

ACCOMMODATION@BRODYHOUSE.COM 

MEMBERSHIP: KATA BUDAHAZY | MEMBERSHIP@BRODYHOUSE.COM 

EVENTS: KRISZTINA ILOSFAI | EVENTS@BRODYHOUSE.COM 

 

 

THE HORROR OF LOVE VACSORA MENÜ 

 

Aperitif 

French 75 

(gin, cointreau, citromlé, pezsgő) 

 

Canapé 

Kecskesajtos blini 

Szardellás, tapenade-os kruton 

 

 Előétel 

Sertés rillettes savanyú spárgával 

Vinaigrette-tel pácolt póréhagyma sült paprikával (v) 

 

 Főétel 

Bőrén sült jércemell szarvasgomba mártással, grillezett lóbabbal, tejszínes parajjal és parázsburgonyával 

Zöldség krokett szarvasgombás vajjal, grillezett lóbabbal, tejszínes parajjal és parázsburgonyával (v)  

 

 Desszert 

Angol krémdesszert eperrel és sherryvel 

 

 

******** 

A jegyeket kizárólag elővételben lehet megvásárolni – további információért keressék fel Rosie-t, a 

ra@brodyhouse.com email címen. 

Bevezető ajánlat: tagoknak 9.000 HUF / külső vendégeknek 12.500 HUF per fő 

Az összeg tartalmazza az aperitifet, a háromfogásos menüt, valamint a szerzői beszélgetésen való részvételt. 

Dedikált könyv az este folyamán vásárolható a helyszínen. 

Minden hónap utolsó szerdai napján kerül sor a rendezvényre a Brody Studiosban (1064 Budapest, Vörösmarty utca 

38.) Az aperitif 19:00-tól, a szerzői beszélgetés pedig 19:45-kor kezdődik. 
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