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Főszerepben a SÖRKÓSTOLÁS- Óvatos duhaj és Mort subite – 

hirtelen halál 

 
Honnan ered a sör neve, Mort Subite – Hirtelen halál? 

„Az elnevezés eredete, hogy az 1920-as években sűrűn látogatták a helyet (A la Mort Subite) a La libre 

Belgique újságírói. A zsurnaliszták a jó sör mellett a kockajátékot sem vetették meg, ám amikor szólította 

őket a kötelesség (vagy a főnök), azonnal be kellett fejezniük a partit. Ezt nevezték már akkor is „hirtelen 

halálnak”. Eddig legalább is így tudtam a történetet, de most olvasom, hogy a kávéház nem volt ennyire 

szolid hely, a féllegális üzleteket fogadásokat kötöttek és a kockát is nagyban játszották. A hirtelen halál 

jelentése, inkább az volt, hogy valaki mindent egyre tett fel és gyakorlatilag mindenét elvesztette.” 

A csapolt meggyes belga sör bevezetésének alkalmából a belga kultúrából adunk egy kis ízelítőt  

A kávézóban 15 órától a Belga nagykövetség prospektusait és egy rövid filmet lehet megtekinteni 

Belgiumról, majd két belga játékfilmet mutatunk be Jézus, mobil, fejvadászok és a Szex, mámor rock’ n’ 

roll címmel. 

16:00: JÉZUS, MOBIL, FEJVADÁSZOK (16) 

 
 

feliratos, belga-francia vígjáték, 98 perc 

 



Két fejvadász új megbízást kap: egy mobiltelefont kell megtalálniuk, ami fontos dokumentumokat tartalmaz. 

Ehhez mindössze egy jeladót kapnak, aminek a segítségével el kellene jutniuk a tolvajokhoz. Akiknél a 

telefon van, piti bűnözők, véletlenül jutottak a készülékhez és nem tudják, mi is van valójában a 

birtokukban. A fejvadászok a francia vidéket járva mindenféle különc szerzetbe botlanak: cowboyokkal, 

bolondokkal, sőt, még Jézussal is találkoznak. A kihalt vidéken egyre több szereplő kapcsolódik be a 

történetbe, majd a különböző cselekményszálak szép lassan elkezdenek összefonódni...  

 

18:00: SZEX, MÁMOR ROCK ’N’ ROLL (16) 

 
feliratos, belga-francia filmdráma, 127 perc 

 
A Szex, mámor rock 'n' roll két fivér története, akik szórakozóhelyet nyitnak a belga éjszakai életben. A bár 

sikere gyorsan magával sodorja őket. Életükben egyre fontosabb szerepet kezdenek játszani a drogok, az 

üres kalandok, és a Belgica bár vezetésével kapcsolatos nézeteltéréseik is egyre gyakoribbak.  

 

 

15:30-tól ef Zámbó Istvánról készült filmeket vetítünk az „E” teremben majd a program ef Zámbó István 

kiállításának finisszázsával folytatódik. 

 20:30-tól a teraszon fellép a Tapasztalt ecsetek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AZ EST FOLYAMÁN SÖRKORCSOLYÁK ÉS 

„SZERENCSEJÁTÉK” 

A sörnapon mi is visszatérünk az A la Mort Subite kávézó hagyományaihoz, így ezen a napon kockajátékon 

mindenki visszanyerheti a söre árát, aki két hatost dob! Önök csak nyerhetnek! 

 

Csapolt söreink:   pohár/korsó 

Soproni:    240/400 Ft 

Soproni IPA:   270/450 Ft  

Krusovice:    300/500 Ft 

Mort Subite:   345/550 Ft 

 
 

 

Asztalfoglalás: 1500 Ft / fő, melyből 1000 Ft lefogyasztható és 

tartalmazza a mozi- és koncertbelépő árát is! 

Helyet, sörkorcsolyát és kóstolót csak azoknak a vendégeinknek tudunk 

biztosítani, akik június 2-ig elővételben megvásárolják jegyüket! 

Tel.: 0656-424-910 


