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A programkínálat változhat, az aktuális lehetőségek megtekinthetők honlapunkon.

Találja ki, mire vágyik, egzotikus, távol keleti ízekre, a trónjáról letaszíthatatlan 
mediterrán konyhára, az arab világ hangulatára, a balkán varázslatos kulina

ritására, út menti, vadnyugati életérzésre, laza estére vagy pompára. Ha meghozta 
a nehéz döntést, már célba is veheti az éttermet. Bármelyikre is essen a választása, 
maradandó élményre és különleges gasztronómiai utazásra számíthat.

A Feldobox csapat
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Program térkép:

30

Üdvözöljük a feldobó élmények világában!

Világ Zamatai ajándékának programajánlatából saját 
maga választhatja ki azt az élményt, amelyre a legjobban 
vágyik. Sokszínű és minőségi szolgáltatásokat nyújtó 
partnereket válogattunk össze Önnek. Csak választani kell 
a katalógus alapján a 30 különleges étterem közül - nem 
lesz könnyű! - és nem marad más hátra, mint élvezni a 
felejthetetlen élmény minden pillanatát!

Hogyan működik a Feldobox ajándék?

A részletes felhasználási feltételek a katalógus 74. oldalán, és az Élménykupon hátoldalán olvashatók.

Válasszon egy 
éttermet.

1 Foglalja le
asztalát.

2 A helyszínen adja 
át a kupont.

3 Élvezze a feldobó
élményt!
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A toszkán konyhaművészet eredetisége, évszázados hagyományai és különleges 
ízvilága tárulhat fel Ön előtt is, ha Duna parti sétájának megkoronázásaként 
betér másodmagával az elragadó Trattoria Toscana Étterembe. A friss és 

minőségi alapanyagokból, első osztályú olasz séf által készített finomságok és a 
rusztikus belső tér egyenesen egy firenzei macskaköves utcácskában álló trattoria 
teraszának megkapó hangulatát idézik meg. Az eredeti olasz recept alapján készült 
tésztaételek, pizzák és a ház különlegességei valódi ínyenc élménnyel kecsegtetnek, 
hiszen a klasszikus spagettik, gnocchik és minestrone mellett olyan nem mindennapi 
ételeket is kóstolhat, mint a kacsaragus lasagne, a tintahalas rizotto, vagy éppen 
a házi készítésű ravioli házikolbász raguval. Mindehhez pedig királyi kiszolgálás és 
egy olasz étteremre oly jellemző barátságos, mediterrán hangulat dukál. Kezdje 
egy háromfogásos ebéddel vagy vacsorával az ismerkedést a Trattoria Toscana 
ízbirodalmában, garantáltan nem fog csalódni!
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 Elérhetőség:
Trattoria Toscana

Cím:  1056 Budapest, 
  Belgrád rakpart 13.

Honlap: www.toscana.hu
Telefon: 1/327-0045
Email: info@toscana.hu
  reservation@toscana.hu

Trattoria Toscana

¥	A konyha jellege:
Olasz, toszkán.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:

2 fő részére egy három fogásos ebéd, vagy 
vacsora. A vendégek szabadon választhatnak a 
speciális Trattoria Toscana-Feldobox  étlapról 
egy levest, főételként egy tésztát/ risottót/ pizzát/ 
salátát, valamint egy desszertet.

Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást és 
a borravalót.

¥	Hasznos információk:

� Légkondicionált.  
� Terasz. 
� Etetőszék. 
� Kisállatokat fogadnak. 
� Olasz és magyar borok széles választéka. 
� Tanítási időszakban vasárnaponként 12:00-
16:00 között bohóc szórakoztatja a vendégeket.

¥	Nyitva tartás:

Minden nap 12:00-24:00

 Elhelyezkedés / megközelítés: 
A Fővám tér és a Március 15. tér közt 
félúton a Belgrád rakparton, a 2-es 
villamos vonalán.
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K
atalógusunk nem lenne teljes, ha kínálatában nem szerepelne belga étterem. Sőt, 
nem csupán élénk színfoltként ajánljuk, hanem, mint az egyik legizgalmasabb, 
legsokszínűbb és legfinomabb konyhát. A belga kulinárisáról tudni kell, hogy a 

nép a halak, különböző tengeri herkentyűk, de leginkább kagylók, a fehér és vörös 
húsok a sajtok és a krumpli nagy kedvelője, ám étrendjükbe távoli – hajdan velük 
együtt élni kényszerülő – népek ételeit is hihetetlen fantáziával egyesítik a hazaival.
Ha valóban kiváló, nem mindennapi és bőséges lakomára vágyik, látogasson el a 
Mosselen Beer Café-ba, és kóstoljon különleges, mégis mosolyt fakasztóan harmonikus 
belga ízeket! Bár az étlap nehéz választások elé állítja a vendéget, a tradicionális 
feketekagyló kihagyhatatlan, ráadásul négy elkészítési mód közül választhat. Az ételek 
mellé mindenképpen fogyasszon el néhány sörkülönlegességet is a nyolcféle csapolt 
és a negyvenféle palackos sör közül!

 Elérhetőség:
Mosselen Belgian Beer Café 

Cím:  1136 Budapest, Pannónia u. 14.

Honlap:  www.mosselen.hu
Telefon: 1/452-0535, 30/452-0535
Email: info@mosselen.hu

Mosselen Belgian Beer Café

 Elhelyezkedés / megközelítés: 
A Nyugati Pályaudvar és a Jászai Mari 
tér között félúton található a Pan-
nónia utca, a körúttól 1 perc gyalog. 
Parkolási lehetőség az utcában. 

¥	Konyha jellege:
Belga specialitások.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:
2 fő részére egy kétfogásos ebéd, vagy vacsora. A 
vendégek szabadon választhatnak az étterem étlapjáról 
egy-egy csésze levest, vagy desszertet, főételként pedig 
egy-egy fél kilogrammos feketekagylót a négyféle 
recept közül, belga fűszeres sült krumplival.

vagy

2 fő részére egy kétfogásos ebéd, vagy vacsora. A 
vendégek szabadon választhatnak az étterem étlapjáról 
egy-egy csésze levest, vagy desszertet és egy főételt 
(kivéve Kagylók, rákok/ Marha, bárány ételek).

Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást és a 
borravalót.

¥	Hasznos információk:
� Előzetes asztalfoglalás szükséges.
� Számos belga sörkülönlegesség.
� Légkondicionált, kivetítő, ingyenes wifi.

¥	Érdekességek a környéken:
� Margit-sziget
� Vígszínház
� Olimpia park
� Parlament

¥	Nyitva tartás:
Minden nap 12:00 - 24:00.
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M éltán világhírű a francia konyha. Titkát nehéz megfejteni, de annyi 
bizonyos, hogy sikerét részben annak köszönheti, hogy egyszerre merész 
és harmonikus, ápolja hagyományait, mégis folyamatosan megújul. Ezt 

az esszenciát hozta el Budapestre egy francia páros, akik őseik gasztronómiai 
hagyományait sikeresen ötvözték a magyar nemzeti ízekkel, és a romantikus budai 
környezettel. A Pavillon de Paris étterem a Budai Vár lábánál, műemlék jellegű 
környezetben található. Tavasztól őszig a szabadtéri étkezés élményét nyújtja egy 
mesébe illő kerthelységgel és csupa üveg, temperált pavilonnal. Ideális helyszín 
egy pazar romantikus vacsorához, melynek során különleges francia és magyar 
borokat is kóstolhat. A Pavillon de Paris-ban új értelmet nyer a „savoir vivre” 
francia kifejezés. Élni tudni kell!

 Elérhetőség:
Pavillon de Paris

Cím:  1011 Budapest, Fő utca 20.

Honlap: www.pavillondeparis.hu
Telefon: 1/225-0174, 20/509-3430
Email:  info@pavillondeparis.hu

Pavillon de Paris

¥	A konyha jellege:
 Francia konyha.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:
3 fő részére 4 fogásos ebédmenü hétköznapokon.
vagy
2 fő részére 4 fogásos ebédmenü hétköznapokon, az 
előétel szabadon választható az étterem étlapjáról.
vagy
2 fő részére 3 fogásos ebéd vagy vacsora: a 
vendégek szabadon választhatnak az étterem 
étlapjáról egy levest, egy francia sajtválogatást és 
egy desszertet. 
Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a borravalót.

¥	Hasznos információk:
� Műemlék épület
� Gyönyörű tágas kert
� Fűthető télikert
� Látványkonyha a kertben

¥	Érdekességek a környéken:
� Budai Vár, Halászbástya
� Szent Anna templom
� Francia Intézet
� Citadella

¥	Nyitva tartás:
Hétfő – Szombat: 12:00 – 22:00
Vasárnap zárva.

 Elhelyezkedés / megközelítés: 
A Batthyány tér közelében, a 86-os 
busz Szilágyi Dezső téri megállójától 
3 perc sétára.
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A Fuji Japán Étterem nem csupán egy sushi-bár, hanem már 1991 óta a japán 
kulináris kultúra hazai nagykövete. Választékát és szolgáltatásait nem csupán 
az idelátogató vendégek méltatják, hanem az a sok elismerés is, amelyet 

az évek során a hazai és a nemzetközi szakma is számos díjjal és elismeréssel 
tüntetett ki. A konyhát nagytudású séf irányítja, a briliáns csapat pedig nem csupán 
a jól ismert, emblematikus fogásokat készíti kiválóan, hanem a japán konyha 
meleg fogásainak különleges és természetes világába is bevezeti a közönséget. 
Természetesen ez nem minden vendégnek újdonság, hiszen az éttermet japánok is 
nagy kedvvel látogatják. Az egészséges, finom és autentikus ételek mellett a japán 
étkezési kultúra formai elemeit az a négy tatami szoba képviseli, ahol a látogatók 
úgy élvezhetik a különleges fogásokat, hogy közben átadják magukat egy régi, távoli, 
és nagyhatású kultúra szellemiségének.

 Elérhetőség:
Fuji Japán Étterem

Cím:  1025 Budapest,
  Csatárka utca 54.

Honlap:  www.fujirestaurant.hu
Telefon: 1/325-7111, 20/914-9320, 
  30/393-3000
Email: restaurant@fujirestaurant.hu

Fuji Japán Étterem

 Elhelyezkedés / megközelítés: 
29 vagy 111 buszokkal a Zöldkert 
útig. Ingyenes parkolási lehetőség a 
Csatárka utcában. 

¥	Konyha jellege:

Tradicionális japán ételek.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:

2 fő részére egy-egy Makunouchi Bento bemutató 
menü, mely a következő fogásokat tartalmazza:
ZENSAI (3 féle előétel), TAKUAN (Pácolt 
jégcsapretek), EDAMAME (Forrázott sós szójabab), 
SAKE TEMPURA MAKI (Tempurázott lazac 
tekercs), TORI YAKISOBA (Pirított zöldséges tészta, 
teriyakis csirkével), MISOSHIRU (Miso leves), 
GOHAN (Rizs), KANMI (Házi édesség).

¥	Hasznos információk:

� Legalább 24 órával előre foglalja le asztalát 
telefonon vagy online. 
� Foglaláskor kérjük jelezzék, hogy Feldobox 
utalvánnyal érkeznek.
� Légkondicionált.
� Nyáron terasz.

¥	Nyitva tartás:

Minden nap 12:00-23:00.
Az utalvány február 14., december 24., 25. és 31. 
kivételével szabadon felhasználható.
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A   zajos város egyik külső szegletében található egy titkos rejtekhely. Azt mesélik, 
egykor kalózok tanyája volt, akik hosszú portyáikról ide tértek meg gazdag 
zsákmányukkal, s itt pihenték ki magukat kegyetlen támadásaik végeztével. 

A konyhamester jól ismerte a kalózok kívánságait, s sorra küldte ki a konyhából a 
zamatos, különleges fogásokat. Igaz, hogy a kalózok durva népek, ám ha lakomáról 
van szó, nincs az a kifinomult uraság, aki felvehetné velük a versenyt. Mert amilyen 
csalhatatlan ösztön vezeti őket szigetek elásott kincsei, arannyal megrakott bárkák 
vagy szépasszonyok szoknyája felé, olyan tévedhetetlen ízléssel válogatják és 
készíttetik étkeiket. Térjen be a Tortuga étterembe, mely a kalózok nagy örökségét 
hordozza és közvetíti a tányérok közt történő kalandozásokhoz. Fenséges ízek, nagy, 
gazdag tivornyák, különleges ritkaságok és ínyencségek a cápától a békáig, a tengerek 
kincseitől szárazföldi jószágokig. Aki már járt itt, visszatér, aki még nem, az nem is 
sejti, milyen egy hamisítatlan gasztronómiai kalóz kaland.

 Elérhetőség:
Tortuga Étterem

Cím:  1203 Budapest,
  Kossuth Lajos utca 73.

Honlap:  www.tortugaetterem.hu
Telefon: 1/285-7084
Email:   info@tortugaetterem.hu

Tortuga Étterem

 Elhelyezkedés / megközelítés: 
A Boráros térről induló 23-as busszal 
a Szent Erzsébet tér megállóig.

¥	Konyha jellege:

Kalóz lakoma.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:

2 fő részére egy három fogásos ebéd vagy 
vacsora.  

A vendégek az étterem étlapjáról választhatnak 
egy levest, egy főételt és egy desszertet.

Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a 
borravalót.

¥	Hasznos információk:

� Légkondicionált.
� WiFi.
� Gyerekszék.
� Részlegesen akadálymentesített.

¥	Nyitva tartás:

Hétfő - Csütörtök: 12:00 - 23:00 
Péntek - Szombat: 12:00-24:00 
Vasárnap: 12:00 - 22:00
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A
Hanoi Pho étterem Budapest belvárosában kínál egy feledhetetlen utazást 
az ízek világába, barátságos légkörben, ahol minden pillanatnak megvan a 
varázsa. Aki egyszer már járt itt, biztosan visszatér, hogy újra részese legyen 

ennek a felejthetetlen élménynek. A vietnámi konyha kiemelt helyet foglal el Ázsia 
gasztronómiai térképén, geológiai adottságai miatt rengeteg fűszert, zöldséget 
használ tradicionális konyhaművészetében. Az idők során, különböző kultúrákkal 
találkozva, létrejött egy semmivel össze nem téveszthető konyha, a vietnámi. A 
rizs természetesen óriási szerepet játszik az itteni étkezési kultúrában, végtelen 
számú formában elkészítve. A vietnámi ízek talán legmeghatározóbb elemei a 
tenger adományai: halak, kagylók, rákok. Mikor egy vietnámi fogást fogyasztunk, 
megérezzük, hogy egy étel lehet egyszerre tökéletes és egészséges. Ebben az 
elegáns étteremben egy időben érezhetjük magunkat otthon és egy távoli országban.

 Elérhetőség:
Hanoi Pho vietnámi étterem

Cím:  1054 Budapest, Akadémia u. 11.

Honlap:  www.hanoipho.hu
Telefon: 1/951-4427

Hanoi Pho vietnámi étterem

 Elhelyezkedés / megközelítés: 
M3 metróval az Arany János utcai 
megállóig, 2-es villamossal vagy a 
16-os, 105-ös busszal a Széchenyi tér 
megállóig. Mindkét irányból gyalog 
5 percre. Autóval a legközelebbi 
mélygarázs a Szabadság térnél vagy a 
Szent István térnél található.

¥	Konyha jellege:
Vietnámi finomságok.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:
2 fő részére egy háromfogásos, 2 személyes húsos 
menü.

vagy

2 fő részére egy háromfogásos 2 személyes vegyes 
húsos-halas menü.

Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a 
borravalót. 

¥	Hasznos információk:
� Előzetes asztalfoglalás szükséges.
� Légkondicionált.

¥	Érdekességek a környéken:
� Parlament
� Szabadság tér
� Szent István Bazilika

¥	Nyitva tartás:
Minden nap: 10:30-22:00
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A   mongol és a magyar nép fiai soha nem féltek ádáz harcot vívni a napi húsadagjukért, 
ám a hőskor elmúltával mindebből csupán a változatos és kiadós lakmározás 
szeretete maradt. A húsok szelíden pihennek az ízletesebbnél ízletesebb pácokban, 

és megadóan várják, hogy a vendég szeme láttára páratlan lakomát varázsoljanak belőlük 
az avatott kezek. A Mongolian Barbecue semmiképpen nem nevezhető hagyományos 
étteremnek. A különféle húsoktól, mártásoktól, rengeteg friss salátától, zöldségektől és 
egyéb köretektől roskadozó pult mellett ez szükségtelen is volna. Csak rá kell mutatnia a 
kiszemelt csemegékre, és mialatt gyönyörűen kialakított berendezésen ámul, el is készül 
az Ön kedve szerint átsütött fogás. Ráadásul annyi ételt próbálhat ki, amennyit csak 
kíván. Arra azért ügyeljen, hogy vacsora végén maradjon hely a különleges mongol és 
egyéb nemzetközi édességeknek, vagy a frissítőnek sem utolsó madártejnek. Végezetül 
a kert gesztenyefája alatt érdemes elkortyolni néhány pohár kiváló egri vagy Balaton 
környéki bort is, nehogy azt higgye az a hús, hogy a kutya ette meg!

 Elérhetőség:
Mongolian Barbecue

Cím:  1125 Budapest,
  Márvány u. 19/a.

Honlap: www.mongolianbbq.hu
Telefon: 1/212-3743
Email: etterem@mongolianbbq.hu

Mongolian Barbecue

 Elhelyezkedés / megközelítés: 
M2-es metróval a Déli pályaudvarig,
61-es villamossal vagy 105-ös busszal 
a Királyhágó utcáig.

¥	Konyha jellege:
Barbecue specialitások, korlátlan ételfogyasztás.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:
2 fő részére egy több mint ötfogásos ebéd 
vagy vacsora.

A vendégek korlátlan mennyiségben
fogyaszthatnak az ételkínálatból levest, 
főételt és desszertet.

Az ajánlat nem tartalmazza az italokat 
és a borravalót.

¥	Hasznos információk:
� Belső terasz
� Részlegesen akadálymentes
� Kisállatokat fogadnak
�  A vendégek az előételt és a desszertet étlapról 

választhatják ki, a húskülönlegességeket 
pedig büféasztalról.

� Egri és Balaton környéki borok.

¥	Érdekességek a környéken:
�  MOM Ökopiac (MOM Művelődési Ház udvara, 

minden szombaton)
�  MOM Sport
�  Gesztenyés kert

¥	Nyitva tartás:

Minden nap 12:00 – 17:00 és 18:00 – 23:0016 17



A
régmúlt elfeledett ízei elevenednek meg a Svábhegyen, a Normafa tövénél, a  
Normakert étterem séfjének tolmácsolásában. A családbarát vendéglő negyedévente 
megújuló étlappal és az évszaknak megfelelő ételkülönlegességekkel várja nem 

csak síelésben megfáradt vendégeit, hanem bárkit, aki egy kiadós séta, biciklizés, 
túrázás, kisvasúton vagy libegőn tett utazás után betér erre a hangulatos helyre, hogy 
megpihentesse kellemesen fáradt tagjait, és hogy kényeztesse ízlelőbimbóit. Ez utóbbi 
küldetését az étterem minden bizonnyal az Ön tányérján is beteljesíti a hagyományos, 
remekül elkészített magyaros fogásokkal, a könnyed, idényhez illő étkekkel, vagy a 
rafináltabb, igazi csemegének számító különlegességekkel. A finomságok mellett a 
vendéglő belső terei és a hatalmas színes ablakok meleg hangulatukkal igazi családias 
légkört teremtenek, akárcsak a nyári hónapokban megnyitott kerthelyiség és grillterasz 
pezsgő, napfényes miliője. A főváros zajától távol, árnyas fák között megbújó, csodálatosan 
felújított vendéglőben Ön is úgy érezheti majd magát, mint aki hazaérkezett. 

 Elérhetőség:
Normakert Étterem

Cím:  1121 Budapest, Eötvös út 59. 

Honlap: www.normakert.hu
Telefon: 1/391-7151, 30/861-2199
Email: info@normakert.hu

Normakert Étterem

 Elhelyezkedés / megközelítés: 
A Széll Kálmán térről induló 21 és 21A 
buszok Normafa megállójánál. 

¥	Konyha jellege:
Magyaros és könnyű nemzetközi fogások.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:
2 fõ részére egy háromfogásos ebéd vagy vacsora.

A vendégek az étterem étlapjáról választhatnak 
2 dl levest, egy főételt és egy desszertet.

Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást 
és a borravalót.

¥	Hasznos információk:
� Asztalfoglalás szükséges. 
� Házi készítésű szörpök, limonádék nagy választéka.
� Kisállatokat fogadnak.
� Ingyenes WiFi.
� Etetőszék.
� Játszótér.

¥	Érdekességek a környéken:
�  Normafa sípálya, turistautak, kerékpáros 

útvonalak és szánkópályák.
�  Svábhegy
�  High-Tech Sportok Bázisa
�  Zugligeti libegő
�  János-hegyi kilátó
�  Kisvasút, libegő

¥	Nyitva tartás:
Keddtől péntekig 11:00-23:00 között, 
hétvégén 10:00-23:00 között.
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K ucsmacsi, szuluguni, hacsapuri imeruli. Aki azt gondolná, ez egy varázsige, nem 
jár messze az igazságtól. Mindenesetre varázslatos gasztronómiai utazásban 
lehet része, ha ellátogat az Aragvi Grúz Étterembe és maga fejti meg a szavak 

tartalmát. A grúz nép messze földön híres vendégszeretetéről, és ha vendéglátásra 
kerül sor, bőven van mivel büszkélkedniük. Ízeik nem idegenek a magyarok húshoz 
szokott gyomra számára, mégis egy mesebeli, zamatokban gazdag, leleményes 
konyhával ismerkedhet meg a vendég. Az asztalról soha nem hiányozhatnak a zöld 
fűszernövények, a zöldhagyma, az uborka és a paradicsom. A bárány kiemelt helyet 
foglal el húsaik között, amelyeket pikáns fűszerezésű paradicsom-, fokhagyma-, 
vagy szilvamártással szervíroznak. A friss házi sajtok, az illatos lepény és a gyakran 
keleties hatásról árulkodó édességek fenséges kísérői a grúz lakomának. Az 
étterem borkínálata szintén figyelemre méltó. A legjobb grúz ételek mellett érdemes 
kipróbálni a kiváló minőségű, zamatos grúz nedűket is.
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 Elérhetőség:
Aragvi Grúz Étterem

Cím:  1023 Budapest, Ürömi köz 2.

Honlap: www.aragvi.hu
Telefon: 1/293-2888, 20/919-2992
Email: info@aragvi.hu

Aragvi Grúz Étterem

¥	A konyha jellege:
 Grúz.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:
2 főre egy hideg előételes vegyestál, mellé 
1-1 választható meleg étel a következőkből: 
Saslikok/Osztri Kecze/Kucsmacsi Kecze/
Grillezett Bárányborda/Hacsapuri Imeruli 
és 1-1 Medog grúz édesség/Fagylaltkehely.

Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást 
és a borravalót.

¥	Hasznos információk:
� Előzetes időpontfoglalás szükséges.
� Széles választék vegetáriánus ételekből.
� Légkondicionált.
� Etetőszék és gyereksarok.
� Wifi.

¥	Érdekességek a környéken:

� Szemlő-hegyi-barlang
� József-hegyi kilátó
� Kiscelli Múzeum

¥	Nyitva tartás:
Hétfő: Zárva.
Kedd-Vasárnap: 12:00-24:00

 Elhelyezkedés / megközelítés: 
A 17, 19, vagy 41-es villamosokkal, 
9-es busszal a Kolosy térig, ahonnan 
5 perc sétára található.
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D elhi a világ egyik legnépesebb és legsokszínűbb metropolisza. Aki már volt 
olyan szerencsés, hogy a saját szemével lássa, tudhatja, hogy minden sarkon új 
titkok várják. A látogató még mielőtt belépne egy étterembe, érzékelheti, hogy 

ez a föld az ízek, illatok és színek világa. A Delhi Darbar étterem ennek az országnak 
a hangulatát hozta el a fővárosba, s autentikus ételekkel, ízekkel, meghitt, indiai 
hangulattal várja a vendégeket. Afelől is biztosak lehetünk, hogy a konyhát a megfelelő 
kezek irányítják, a tapasztalt indiai séf ugyanis megszállottja a szakmájának, ezen 
belül is a kiváló minőségű, friss alapanyagoknak, amelyekből aztán pazar fogások 
születnek. A darbar szó is sokat elárul a hitvallásról. Egyik jelentése „az uralkodó 
nemes udvara”, egy másik pedig az „ünnepi összejövetel”. Térjen be hát ön is ebbe a 
csodás világba, és tegye az étkezést fejedelmi ünneppé.
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 Elérhetőség:
Delhi Darbar Indiai Étterem

Cím:  1074 Budapest, Dohány utca 54.

Honlap: www.delhidarbaretterem.hu
Telefon: 1/321-8092
Email: info@delhidarbaretterem.hu

Delhi Darbar Indiai Étterem

¥	A konyha jellege:
Indiai konyha.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:
2 fő részére egy 3 fogásos ebéd vagy vacsora. 
A vendégek szabadon választhatnak az étlapról 
1-1 levest, 1-1 főételt a következő kategóriákból: 
Tandoori ételek/ Főételek/ Tojás/ Burgonya/ 
Lencse/ Vegyes zöldség/ Hús/ Bárány/ Borjú/ 
Goai/ Biryani ételek, valamint 1-1 desszertet.
vagy
2 fő részére 1-1 előétel, 1-1 főétel (kivéve Tandoori 
ételek) és 1-1 desszert szabadon választva az étlapról.
vagy
2 fő részére 1-1 leves, 1-1 Tandoori főétel és 1-1 
csatni szabadon választva az étlapról.

Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást és 
a borravalót. 

¥	Hasznos információk:
� Előzetes időpontfoglalás szükséges.
� Foglaláskor kérjük, előre jelezzék, hogy 
Feldobox utalvánnyal érkeznek!
� Vegetáriánus és vegán menü is megoldott.
� Parkolás az utcán lehetséges.

¥	Érdekességek a környéken:
� Bélyegmúzeum
� Dohány utcai Zsinagóga
� Magyar Nemzeti Múzeum

¥	Nyitva tartás:
Minden nap: 11:00-23:00

 Elhelyezkedés / megközelítés: 
4-6-os villamosokkal, M2-es metróval, 
vagy az 5, 7, 8E, 110, 112, 133E, 178-as 
buszokkal a Blaha Lujza térig, ahonnan 
pár perc sétára található. 
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A NIKA Étterem Budapest szívében található. A közel 100 férőhelyes, 
légkondicionált étteremhez fedett terasz is tartozik, ahol további 40 fő ehet, 
ihat kedvére. A hely már reggel 8 órától fogadja az ébredező város álmos 

lakóit, ám mi most egy kiváló vacsorát ajánlunk Önnek. A kizárólag minőségi, friss 
alapanyagokból alkotott klasszikus magyaros és nemzetközi fogásokat modern 
felfogásban tálalják, s a kiváló konyhatechnológia, az értő kezek, a gasztronómia 
iránti szenvedély és a kedves, lelkiismeretes személyzet a garancia arra, hogy Ön 
kiemelkedő kulináris örömökben részesüljön. Pénteken és szombaton élő zene 
teremti meg a kiváló hangulatot. Táplálék testnek és léleknek. Vacsora után vágjon 
neki a belvárosi pezsgésnek, hiszen a Nika kiváló kiindulási pont.

 Elérhetőség:
Nika Restaurant 

Cím:  1053 Budapest,
  Kossuth Lajos utca 7–9.

Honlap:  www.nikarestaurant.hu
Telefon: 70/380-4924
E-mail: nikarestaurant@gmail.com

Nika Restaurant

¥	A konyha jellege:
Magyaros és nemzetközi konyha.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:
2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy vacsora. 
A vendégek az étterem étlapjáról választhatnak 
1-1 levest, 1-1 főételt a következő kategóriákból: 
halételek/szárnyasok/sertésételek/tésztaételek/
saláták és 1-1 desszertet.
vagy
3 fő részére 1-1 főétel szabadon választva a 
következő kategóriákból: halételek/szárnyasok/
sertésételek/tésztaételek/saláták.

Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást 
és a borravalót.

¥	Hasznos információk:
� Előzetes asztalfoglalás szükséges.
� Kedvezményes parkolási lehetőség.
� Légkondicionált.
� Fedett terasz egész évben.
� Péntek és szombat este élőzene.

¥	Érdekességek a környéken:
� Magyar Nemzeti Múzeum
� Károlyi-palota es Károlyi-kert
� Ybl Palota és Dohány utcai Zsinagóga

¥	Nyitva tartás:
Minden nap: 8:00-24:00

 Elhelyezkedés / megközelítés: 
M3-as metróval a Ferenciek teréig, 
vagy M2-es metróval az Astoria 
megállóig, az étterem a két megálló 
között helyezkedik el, 3 perc sétára.
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K
i ne játszott volna már el a gondolattal, hogy milyen is lehet belecsöppenni 
Jockey és Bobby Ewing, a két fivér és a Dallas TV sorozat többi szereplőjének 
mindennapjaiba? Dallas maga a dicsőséges Amerika, a Cowboy kalapok, 

csizmák, olajüzletek és whiskey világa. A Dallas Étterem Óbuda szívében garantálja ezt 
a páratlan, egyedi élményt, visszarepítve önt a hetvenes évek Texasába. Itt minden az 
Újvilágot idézi, a burgerek, a steakek, a texasi csirkeszárnyak, a dekoráció, a hangulat. 
Az ételkülönlegességeket elfogyaszthatja a teraszon, jó társaságban, kellemes zenét 
hallgatva. Az étterem specialitása a Westar Oil extra burger, amit nem szabad kihagyni 
az idelátogatóknak. Miután jóllaktunk és visszatérnénk Budapest forgatagába, 
tankolhatunk egy igazi, texasi benzinkútnál, ahol maga a két legenda, Jockey és Bobby 
várja a vendégeket.

 Elérhetőség:
Dallas Étterem 

Cím:  1037 Budapest, Zay utca 5.

Honlap:  www.dallasetterem.hu
Telefon: 70/779-6520
Email: dallasetterem@dallasetterem.hu

Dallas Étterem

 Elhelyezkedés / megközelítés: 
160-as, 218-as, 260-as és a 260A-
as busszal a Bécsi út (Vörösvári út) 
megállóig, onnan 3 perc séta. Autóval 
a 10-es úton a Zay utcáig, az étterem-
nek saját, ingyenes parkolója van.

¥	Konyha jellege:
Amerikai és magyar.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:
2 főre szabadon választható az étterem főétlapjáról 
1-1 leves, 1-1 Burger (alkohol nélküli), valamint 
1-1 desszert.
vagy
2 főre 1-1 Amerikai étel és 1-1 desszert.
vagy
2 főre 1-1 Red Hot Chili/ Ray Krebbs/ Westar Oil, 
vagy Rockstar burger.

Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást és a 
borravalót.

¥	Hasznos információk:
� Előzetes asztalfoglalás szükséges.
� Terasz.
� Akadálymentesített.
� Légkondicionált.
� WiFi.
� Gyerekszék, játszósarok.
� Hétvégenként koncertek, rendezvények.

¥	Érdekességek a környéken:
� Aquincum
� Óbudai-sziget
� Vasarely Múzeum

¥	Nyitva tartás:
Vasárnap - Csütörtök: 11:00 - 23:00
Péntek - Szombat: 11:00 - 24:00
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O laszország gasztronómiáját lehetetlen egy estébe sűríteni, leírni pedig 
képtelenség, milyen élményekben lehet része annak, aki töviről hegyire, 
régiónként kívánja megismerni ezt a hihetetlen érzékkel, változatossággal 

és kreativitással játszó kulináriát. Egyben azonban biztosak lehetünk: ha jó 
kezekbe kerülünk, mennyei kalandra számíthatunk. A Bocanova étterem két 
helyszínen is várja az itáliai konyha rajongóit autentikus ízekkel, friss, kiváló 
minőségű ételekkel, s hamisítatlan olasz vendégszeretettel és könnyedséggel. 
Kiváló pizzák várnak Önökre, remek szicíliai halleves, rizottók és tészták, melyek 
alapanyagául Olaszország sava-borsa szolgál. Barátságos légkör és figyelmes 
kiszolgálás kísérik a hangulatos falatozást, melyre egy pohár finom Proseccoval 
teheti fel a pontot.

 Elérhetőség:
Bocanova Olasz Étterem és Pizzéria

Cím:  1142 Budapest, Kassai tér 14.

Honlap: www.bocanova.hu
Telefon: 1/220-0210, 70/410-4433
Email:  reservation@bocanova.hu

Bocanova Olasz Étterem és Pizzéria

¥	A konyha jellege:

 Olasz konyha.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:

2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy vacsora. 

A vendégek az étterem étlapjáról szabadon 
választhatnak egy levest, egy tésztát/rizottót/pizzát/
csirke vagy sertés ételt körettel és egy desszertet.

Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást és a 
borravalót. 

¥	Hasznos információk:

� Előzetes asztalfoglalás szükséges.
� Parkolás az utcán lehetséges.
� Gyerekszék.
� Légkondicionált.
� WiFi.
� Nyáron terasz.

¥	Nyitva tartás:

Minden nap 12:00-23:00.

 Elhelyezkedés / megközelítés: 
3/62/62A villamossal Nagy Lajos 
király útja/Czobor utcai megállóig, 
innen 5 perc gyalog kb. 400 méter.
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J ó hírünk van a távol-keleti konyha hívei számára. A kulináris lehetőségek egyre 
dúsuló erdejében újabb gyöngyszemre lelhetünk. A Sawasdee Thai Étterem 
új csillag Budapest belvárosának gasztronómiai térképén, s hogy mennyire 

fényesen ragyog, azt a nyitás óta eltelt rövid idő alatt formálódott, elragadtatott 
vélemények tucatjai jelzik. A rajongás nem véletlen. A konyha autentikus, ráadásul a 
szakácsuk Thaiföldről érkezett, így hamisítatlan formában kínálják nekünk mindazt, 
ami miatt ez a távoli ország ma már megkerülhetetlen hivatkozási pont minden 
hozzáértő és műkedvelő szemében. S hogy mire számíthat, aki ide betér? Friss 
alapanyagokból készült, fűszeres, ízletes, változatos, színes, autentikus ételekre, 
kedves, vendégszerető kiszolgálásra, valamint vidám, családias hangulatra.

III

II

XII

XI

IV

XV

XIV

XIII

XVI

XVII

XVIII

XIX

X
VIII

VII
VI

VI

IX

XXI
XXII

XX

XXIII

 Elérhetőség:
Sawasdee Thai Étterem

Cím:  1052 Budapest,
  Semmelweis utca 2.

Honlap: www.sawasdeebudapest.com
Telefon: 1/308-7616
Email: info@sawasdeebudapest.com

Sawasdee Thai Étterem

¥	A konyha jellege:
Thai konyha.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:
2 fő részére egy 3 fogásos ebéd, vagy vacsora. A 
vendégek szabadon választhatnak az étlapról egy 
előételt, egy salátát/ főételt (kivéve egyben sült 
halak) és egy desszertet.

Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást és 
a borravalót. 

¥	Hasznos információk:
� Előzetes időpontfoglalás szükséges.
� Foglaláskor kérjük, előre jelezzék, hogy 
Feldobox utalvánnyal érkeznek!
� Parkolás az utcán lehetséges.
� Gyerekszékek.
� Wifi.
� Légkondicionált.

¥	Érdekességek a környéken:
� Károlyi kert
� Petőfi Irodalmi Múzeum
� Belvárosi Ferences Templom
� Magyar Nemzeti Múzeum

¥	Nyitva tartás:
Hétfő - Vasárnap: 11:00-23:00

 Elhelyezkedés / megközelítés: 
Az Astoria metróállomástól 2 perc 
sétára található.
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I ndia hatalmas, színes ország, rengeteg kultúra, íz és természetesen konyha 
találkozása. Az indiai konyháról általánosan nem is lehet beszélni, viszont 
érzelmekre ható aromákról, könnyfakasztóan csodálatos ízekről, színes, illatos, 

káprázatosan finom ételekről annál inkább. Ennek a mesebeli kavalkádnak a 
konyhaművészet terén egyik fontos összekötő eleme a tandoor, azaz a cserépkemence, 
amelyben a varázslatos ételek készülnek. Ez az egyszerű, mégis mindenható 
konyhatechnológiai eszköz hívta életre Budapest egyik legremekebb indiai éttermét 
is, ahol meleg fogadtatással és persze kiváló fogásokkal várják azokat, akik nem 
csupán enni, hanem utazni is szeretnének, egyenesen az ízek világába. Az étlap több 
régióból is kínál finomságokat, a kíváncsi vendég így különböző tájak konyhájával 
ismerkedhet. Bár a kínálatban kíméletes ételek is szerepelnek, a forró, csípős 
fogások kedvelői nem fognak csalódni. Ha India ezer színét az ízek által szeretné 
felfedezni, az indiai séf pazar fogásokkal siet a segítségére.

 Elérhetőség:
Tandoori Indiai Étterem

Cím:  1082 Budapest,
  Harminckettesek tere 4.

Honlap: www.tandoori.hu
Telefon: 1/269-2052
Email: info@tandoori.hu

Tandoori Indiai Étterem  

¥	A konyha jellege:
Indiai konyha.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:
2 fő részére egy 3 fogásos ebéd vagy vacsora. A 
vendégek szabadon választhatnak az étlapról 
1-1 levest, 1-1 főételt a következő kategóriákból: 
Tandoori ételek/ Főételek/ Tojás/ Burgonya/ 
Lencse/ Vegyes zöldség/ Hús/ Bárány/ Borjú/ 
Goai/ Biryani ételek, valamint 1-1 desszertet.
vagy
2 fő részére 1-1 előétel, 1-1 főétel (kivéve Tandoori 
ételek) és 1-1 desszert szabadon választva az étlapról.
vagy
2 fő részére 1-1 leves, 1-1 Tandoori főétel és 1-1 
csatni szabadon választva az étlapról.
Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást és 
a borravalót. 

¥	Hasznos információk:
� Előzetes időpontfoglalás szükséges.
� Foglaláskor kérjük előre jelezzék, hogy 
Feldobox utalvánnyal érkeznek!
� Vegetáriánus és vegán menü is megoldott.
� Parkolás az utcán lehetséges.

¥	Érdekességek a környéken:
� Magyar Természettudományi Múzeum
� Zászlómúzeum
� Jézus Szíve templom
� Iparművészeti Múzeum

¥	Nyitva tartás:
Minden nap: 11:00-23:00

 Elhelyezkedés / megközelítés: 
4-6-os villamosokkal, 9-es busszal, 
vagy a 83-as trolival a Harminckettesek 
teréig, ahonnan pár lépésre található.
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N
apjainkban egyre nagyobb teret nyer az az irányzat, amely hittel hirdeti, hogy nincs jobb, 
szívmelengetőbb és sok szempontból egészségesebb, mint olyan ételeket fogyasztani, 
melynek alapanyagai a régióból származnak, elkészítésük pedig őszinte, igényes és 

kiadós. Az ürömi Öregsváb Vendéglő ezt a hagyományt követi. Ideális hely egy olyan hétvége 
megkoronázásaként, amikor a látogató egy pilisi kirándulással, vagy a budai hegyvidék 
bebarangolásával készítette fel bendőjét egy kiadós, természetes ebéd elfogyasztására. Az 
Öregsváb hamisítatlanul családias légköre több dologból tevődik össze. A korabeli stílusban 
berendezett környezet az 1900-as évek első évtizedeit idézi. A tulajdonos egyben a chef is, aki 
szívvel-lélekkel áll vendégeinek szolgálatába, és készíti el a hagyományos, minden sallangtól 
mentes, jóízű ételeket, és akitől a nemzetközi konyha remekeinek előállítása sem áll távol. Ő 
az étterem saját borospincéjének gazdája és szőlészetének tulajdonosa. Innen kerül a sok-
sok kiváló bor az asztalra, a vendégek nagy örömére. Költsön hát el itt egy feledhetetlen 
hétvégi délutánt, és hallgasson arra a belső hangra, amely megsúgja, mire vágyik valójában.

 Elérhetőség:
Öregsváb Vendéglő

Cím:  2096 Üröm, Budakalászi út 7.

Honlap: www.facebook.com/oregsvab
Telefon: 26/350-346
  20/944-0544
Email: badabt@t-online.hu

Öregsváb Vendéglő

 Elhelyezkedés / megközelítés: 
Autóval Budapestről a Bécsi úton, 
illetve a Szentendrei út felől juthatunk 
el Ürömre. A központon áthaladva 
Budakalász felé haladjunk.

¥	Konyha jellege:

Sváb és nemzetközi specialitások.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:

2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy 
vacsora.

A vendégek az étterem étlapjáról választhatnak 
egy levest, egy főételt körettel és egy desszertet.

Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást és 
a borravalót.

¥	Hasznos információk:

� Mediterrán panoráma terasz
� Csülöksütő
� Gyerekszékek

¥	Érdekességek a környéken:

� Hármashatár-hegy
� Pilisi erdők

¥	Nyitva tartás:

Hétfő - Péntek: 12:00 – 22:00
Szombat: 12:00 – 24:00
Vasárnap: 12:00 – 21:00
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B izonyára járt már Montenegróban ahol, mint kulináris kalandor kóstolta végig 
a balkáni ízvilág finomabbnál finomabb fogásait. Megízlelte a helyi étkeket, 
köztük az olyan dallamos hangzásúakat, mint a trelece, a moca vagy épp 

a kajmak. Vagy még csak tervezi, hogy ellátogat erre a vidékre? Adunk egy ötletet, 
hol kezdje e különleges tájegység meghódítását, hiszen a belváros szívében előkelő 
helyen, Szerbiából és Montenegróból érkezett szakácsokkal, a Montenegro Gurman 
Étterem pontosan erre a kalandra hívja. A hagyományos, bükkfaszénen készült 
grillételek, melyek a húst hússal felvonultató fogásokkal teljesednek ki, párosulnak 
a nem kevésbé ízletes montenegrói pálinkák és borok kóstolójával. A kérdés már csak 
az, hogy kell-e ennél több ok egy megidézett montenegrói miliő megtapasztalásához?

 Elérhetőség:
Montenegro Gurman

Honlap: www.mnggurman.hu
Email: office.gurmanfood@mnggurman.com

Grill és Bor Bár: 
Cím: 1051 Budapest, Hercegprímás u. 2.
Telefon: 70/231-0606

Max City Étterem: 
Cím:  2045 Törökbálint, Tópark u. 1/A, 

MaxCity 2. emelet
Telefon: 70/630-9898

Montenegro Gurman Étterem

¥	A konyha jellege:
Balkáni

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:
Grill és Bor Bár: 2 fő részére Montenegro Gurman 
Grilltál + 1-1 szabadon választott desszert.
vagy
2 fő részére Montenegrói sonka-sajt tál + 1-1 
szabadon választott grill étel (kivéve Argentin
Rib-Eye Steak) az étlapról.

Max City Étterem: 2 fő részére Montenegro 
Gurman Grilltál + 1-1 szabadon választott saláta/
köret/feltét + 1-1 szabadon választott desszert.
vagy
2 fő részére Montenegrói sonka tál + 1-1 
szabadon választott grill étel (kivéve steakek) 
az étlapról + 1-1 szabadon választott desszert.  

Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást 
és a borravalót.

¥	Hasznos információk:
� Előzetes asztalfoglalás szükséges.
� A belvárosi egységnél nyáron terasz.
� Légkondicionált.

¥	Nyitva tartás:
Grill és Bor Bár
Hétfő-Csütörtök: 09:00 - 00:00
Péntek-Vasárnap: 08:00 - 00:00

Max City Étterem
Hétfő-Szombat: 10:00 - 20:00
Vasárnap: 10:00 - 19:00

 Elhelyezkedés / megközelítés: 
A Grill és Bor Bár az M1/M2/M3-as 
metró Deák Ferenc téri állomásánál 
található, a Max City pedig a Kelenföldi 
vasútállomásról közelíthető meg 
173/272-es buszokkal Törökbálint 
vasútállomásig, ahonnan 500 m-re 
található az áruház.
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E z a kis katalógus azért jött létre, hogy az éhes, világ zamataira fogékony 
vendég bőséges ízelítőt kapjon idegen tájak vágyott ízeiből. A görög konyha 
feltérképezése megkerülhetetlen kötelessége minden kulinárisan érzékeny 

embernek. Összetéveszthetetlen ízeiben egyszerűen kerül felhasználásra mindaz, ami 
a Mediterráneum maga: tenger, sós levegő, sziklák, olajfa ligetek és az örök napfény. 
Részletesebben: vízben élő, illetve szabadon tartott állatok húsa, a nap és a meleg érlelte 
gyümölcsök és zöldségek arzenálja, napon és sós levegőn szárított sonkák, kecsketejből 
készült sajtok, fekete olajbogyó és még számos egyéb ínyencség. Programunk most 
túlmutat a görög konyha megismerésén, hiszen Szentendrére invitáljuk a Görög Kancsó 
étterembe, ahol hajdan Robert Graves is vendégeskedett. A nagy múltú intézmény modern, 
ám autentikus konyhájával, szép és hangulatos belső és külső tereivel mindenképpen 
ajánlott úti cél, ám Szentendrén eltöltött napunkat mindenképpen megkoronázza. Ha 
pedig eleve Szentendrén jár, kihagyhatatlan megkoronázása az itt eltöltött napnak. 

 Elérhetőség:
Görög Kancsó Étterem

Cím:  2000 Szentendre,
  Dunakorzó 9.

Honlap: www.gorogkancsoetterem.hu
Telefon: 26/303-178
Email: gorogkancso@vipmail.hu

Görög Kancsó Étterem

 Elhelyezkedés / megközelítés: 
Az étterem a szentendrei Duna korzó 
közepe táján található.

¥	Konyha jellege:
Görög specialitások és magyar ízek.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:
2 fő részére egy háromfogásos ebéd, vagy vacsora. 
A vendégek szabadon választhatnak a speciális 
Görög Kancsó-Feldobox-os étlapról egy-egy 
levest, egy-egy főételt, mellé egy-egy köretet/ 
salátát (káposzta/ paradicsom/ uborka), valamint 
egy-egy desszertet.
 
Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a 
borravalót.

¥	Hasznos információk:
� Terasz, Wifi, gyerekszék
� Kisállatokat fogadnak
� Főszezonban hétvégén élőzene 

¥	Érdekességek a környéken:
� Szentendrei Teátrum, Képtár
� Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum
� Városi Tömegközlekedési Múzeum

¥	Nyitva tartás:
Télen: Hétfő-Csütörtök: 9:30-22:00
 Hétvégén: 9:30-23:00
Szezonban: Hétfő-Vasárnap: 9:30-24:00
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S zentendre Magyarország egyik legkülönlegesebb városa. Gyönyörű fekvése a 
Dunakanyarban már önmagában is kiemelt szerephez juttatja hazánk turisztikai 
térképén, és ehhez társul még egyedülálló, szinte mediterrán építészete, a 

zegzugos, macskaköves utcák, a hirtelen felbukkanó kis sikátorok. A Duna korzón 
elhelyezkedő El Mariachi étterem hamisítatlanul szentendrei hangulatot áraszt. 
A leanderekkel sűrűn benőtt, romantikus teraszon egész nyáron ízletesebbnél 
ízletesebb grillételeket fogyaszthatnak az idelátogatók. A hagyományos magyaros 
és nemzetközi konyha mellett az étterem különlegessége a mexikói ízekben rejlik, 
melyek egyedivé varázsolják az El Mariachi étlapját. Télen is érdemes felkeresni 
ezt a barátságos étteremet, hiszen az élet ilyenkor sem áll meg, színes programok 
várják a vendégeket.

 Elérhetőség:
El Mariachi Étterem

Cím:  2000 Szentendre,
  Pannónia u. 6/b

Honlap: www.elmariachi.hu
Telefon: 26/303-132
Email: etterem@elmariachi.hu

El Mariachi Étterem

 Elhelyezkedés / megközelítés: 
A 11-es főútról a Duna korzóra 
kanyarodva, jobb kéz felől rögtön a 
sarkon. Parkolási lehetőség helyben, az 
étteremnél. Tömegközlekedéssel a H5 
Hév szentendrei végállomásától vagy 
a távolsági autóbuszállomástól gyalog 
2 percre.

¥	Konyha jellege:
Mexikói és magyaros ízek.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:
2 fő részére egy háromfogásos ebéd 
vagy vacsora.

A vendégek az étterem étlapjáról választhatnak 
egy levest, egy főételt és egy desszertet.

Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást 
és a borravalót.

¥	Hasznos információk:
� Előzetes asztalfoglalás szükséges.
� Terasz májustól októberig.
� Laktóz- és gluténmentes ételek is rendelhetőek.
� WIFI.
� Ingyenes parkolási lehetőség. 

¥	Érdekességek a környéken:
� Szentendrei Teátrum, Képtár
� Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum
� Városi Tömegközlekedési Múzeum
� Ferenczy Múzeum

¥	Nyitva tartás:
Hétfő – Vasárnap: 10:00-22:00
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A ki a Balkán felé veszi az irányt, jó eséllyel átkel Pécsen. Aki nem tervez 
mélyrehatóbb kiruccanást, ám vonzzák ennek a fantasztikus kulináris 
kultúrának az ízei, mindenképpen látogasson el a Balkán Bisztróba. Hallé, 

sonkás burek, csevap, osztriga, szkampi, bosnyák kávé, kajmak, szlovén fánk, 
érlelt sonka, grasevina, páratlan borok, melyek délre haladva egyre édesebbek, 
testesebbek. Ezt a gasztronómiai kirándulást nem lehet érzelmek nélkül megúszni, 
s az sincs kizárva, hogy az ízek hatására a következő kirándulás már hosszabb 
lesz, s talán meg sem áll Montenegróig. A vendéglátóhely bisztrókonyhát visz, s a 
vendégeket kiváló, friss alapanyagokból készült házias ételek, laza, kötetlen hangulat 
és otthonos, barátságos környezet fogadja. A szénparázson sütött húsok illata és íze 
felülmúlhatatlan, a multikulturális, tucatnyi nemzetiséget felölelő térség konyháinak 
varázsa megtörhetetlen. 

 Elérhetőség:
Balkán Bisztró

Cím:  7624 Pécs,
  Ferencesek utcája 32.

Honlap: www.balkanbisztro.hu
Telefon: 30/891-6809
Email: info@balkanbisztro.hu

Balkán Bisztró

¥	A konyha jellege:
Balkáni konyha.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:
2 fő részére egy 3 fogásos ebéd, vagy vacsora. A 
vendégek szabadon választhatnak az étlapról 1-1 
előételt/ napi levest, 1-1 főételt és 1-1 desszertet.
vagy

2 fő részére egy 3 fogásos ebéd, vagy vacsora. A 
vendégek szabadon választhatnak 1-1 előételt/ 
napi levest, mellé 1 kétszemélyes vegyes grilltál 
és választható még 1-1 desszert az étlapról.

Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást és 
a borravalót.  

¥	Hasznos információk:
� Előzetes időpontfoglalás szükséges. 
� Kültéri asztalok.
� Etetőszék.
� WiFi.

¥	Érdekességek a környéken:
� Zsolnay Múzeum
� Pécsi Székesegyház
� Ókeresztény Mauzóleum
� Széchenyi tér
� Barbakán kert

¥	Nyitva tartás:
Hétfő: Zárva
Kedd - Csütörtök: 11:30-22:00
Péntek - Szombat: 11:30-24:00
Vasárnap: 11:30-22:00

 Elhelyezkedés / megközelítés: 
3, 6 és 8-as buszokkal a Zsolnay-
szobor megállóig, ahonnan körülbelül 6 
perc sétára található az étterem.

42 43



A
kit már megérintett a benelux gasztronómia természetes, a sós tengeri levegő 
által átitatott kiválósága, az örökre a rabja marad. Aki még nincs tisztában 
azzal, mire számítson egy belga konyhán, legjobb, ha ellátogat a debreceni 

Belga Étterembe. Nem csak az ételek miatt érdemes betérni ebbe az autentikus 
hangulatú étterembe, hiszen a belga sörök széles választékát is elhozzák a szomjas 
vendégeknek. Foglaljanak helyet a precíz kialakítású térben, és fogadják a pincérek 
rohamát, akik úgy ugrálnak körül minden vendéget, akár egy francia bohózatban. Ám 
a vidám miliő sem tudja elterelni egy percre sem figyelmünket a tökéletes ízekről 
és fogásokról. Itt minden akkor tömény, akkor omlós, úgy puha, annyira ropogós, 
amennyire kell, és ezt a hibátlan gasztronómiai élményt csakis a kiváló, káprázatos, 
pazar, utánozhatatlan jelzőkkel lehet illetni.

 Elérhetőség:
Belga Étterem és Söröző

Cím:  4025 Debrecen, Piac u. 29.

Honlap:  www.belgaetterem.hu
Telefon: 52/536-373
Email: info@belgaetterem.hu

Belga Étterem és Söröző

 Elhelyezkedés / megközelítés: 
Az étterem Debrecen belvárosában, a 
Kossuth térnél található.

¥	Konyha jellege:
Belga és nemzetközi specialitások.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:
2 főre 3 fogásos ebéd vagy vacsora. A vendégek 
az étterem étlapjáról szabadon választhatnak 1-1 
levest, 1-1 főételt a Saláták és tészták/Szárnyas 
húsételeink/Sertéshúsból készült ételeink/Lakto-
ovo/vegetáriánus kategóriából, valamint 1-1 
desszertet.

vagy

2 főre 1-1 Lady bélszín steak vagy Skót lazac steak, 
köretként héjában sült burgonya rokfort öntettel 
vagy serpenyőben forgatott burgonya, valamint 1-1 
mártás szabadon választható.

Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a 
borravalót. 

¥	Hasznos információk:
� Előzetes asztalfoglalás szükséges.
� Belső kerthelység, látványkonyha, játszótér.
� Légkondicionált.

¥	Érdekességek a környéken:
� Nagytemplom, Botanikus Kert.
� Csónakázás, séta a Békás-tónál.

¥	Nyitva tartás:
Vasárnap-Csütörtök: 10:00-24:00
Péntek-Szombat: 10:00-02:00
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E
lőfordul, hogy magunk sem tudjuk, mire vágyunk igazán. A főzés fárasztó, 
éttermet tesztelni kétesélyes, az egzotikus ízekhez nincs kedvünk. Ha néha ön 
is így érzi, most egy valóban remek helyet ajánlunk, hiszen semmi sem annyira 

teljes, laktató, finom és egyértelmű, mint egy kiadós amerikai ebéd. A Barney’s 
American Diner Győrben várja a hamisítatlan amerikai ízekre és hangulatra éhes 
vendégeit. És hogy miből áll a kiváló menü? Az étlapon rengeteg féle krumplit, 
pazar hamburger választékot, valódi amerikai ételkülönlegességeket, salátákat, 
édességeket találhatunk, és persze az elmaradhatatlan, autentikus üdítőitalokat. 
Akármit válasszon a vendég, biztos lehet abban, hogy az alapanyagok mindig 
első osztályúak és frissek, sőt, a hamburgerzsemle egyenesen a helyi pékségből 
származik, és mindig egyenesen a sütőből kerül a séf, majd a látogató tányérjára. 
Ebéd közben a hely hangulata sem kerüli majd el a figyelmét, hiszen egyenesen a 
hatvanas évek Rock & Roll érájába csöppen. Ne hagyja ki!

 Elérhetőség:
Barney’s American Diner

Cím:  9027 Győr,
  Tompa Mihály utca 2.

Honlap: www.barneys.hu
Telefon: 30/584-3448
Email: burger@barneys.hu

Barney’s American Diner

¥	A konyha jellege:
Amerikai konyha.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:
2 fő részére szóló 3 fogásos ebéd vagy vacsora. A 
vendégek szabadon választhatnak az étlapról egy-egy 
burgert, mellé 2-2 falatkát és 1-1 desszertet.
vagy
3 fő részére szóló 2 fogásos ebéd vagy vacsora. A 
vendégek szabadon választhatnak az étlapról 1-1 
burgert, mellé 1-1 burgonyát (hasáb/ steak/ dollár/ 
rácsos) / hagymakarikát és 1-1 desszertet.
vagy
4 fő részére 1-1 burger, mellé 1-1 burgonya 
(hasáb/ steak/ dollár/ rácsos), vagy desszert 
szabadon választva a kínálatból.
Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást és a 
borravalót.  

¥	Hasznos információk:
� Előzetes időpontfoglalás szükséges.
� Ingyenes parkoló.
� WiFi.
� Gyereksarok.

¥	Érdekességek a környéken:
� Xantus János Múzeum
� Győri Nemzeti Színház
� Audi Aréna Győr
� Xantus János Állatkert
� Esterházy-palota

¥	Nyitva tartás:
Hétfő - Szombat: 11:00-21:30
Vasárnap: Zárva

 Elhelyezkedés / megközelítés: 
Győr-Gyárváros felől a Kandó Kálmán 
utca és Bútorgyári utca útvonalon 
haladva 13 perc sétára található a 
Tompa Mihály utca.

46 47



A  L’Altro Étterem Kaposvár sétálóutcájának hangulatos olasz étterme. Somogy 
megye festői székhelyén mindenképpen érdemes ellátogatni ebbe a nagyszerű 
vendéglőbe. A város szívében, autentikusan berendezett környezetben, 

a hamisítatlan mediterrán életérzést árasztó L’Altro az olyan fogásairól ismert, 
mint az aszúban áztatott kacsamáj, olasz kagylótál vagy az elmaradhatatlan gnocchi, 
némi zselici ízpárosítással, mellyel tagadhatatlan, hogy az ételek a minőségi 
gasztronómia legmagasabb szintjét képviselik. Mivel a jó konyha alapja a kiváló 
alapanyag, ezért kizárólag a legjobb minőségű anyagokból készülnek az itt felszolgált 
ételek. Az egyedi borválaszték mellett a hagyományos és modern konyha ízeit ötvöző 
étlap biztosítja a jókedvű, olaszos estéket. Ha valaki már egyszer felkereste ezt 
a barátságos belső teret, vagy gyönyörű nyári teraszt, biztosan visszatérő vendég 
lesz. A hozzáértő, kedves kiszolgálás garantálja a feledhetetlen pillanatokat.

 Elérhetőség:
L’altro Étterem

Cím:  7400 Kaposvár, Fő u. 8.
Telefon: 82/463-539
Honlap: www.altroetterem.hu

L’Altro Étterem

¥	A konyha jellege:
Olasz

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:

2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy 
vacsora. 
A vendégek szabadon választhatnak az étterem 
étlapjáról 1-1 levest, főételt és desszertet.

Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást 
és a borravalót.

¥	Hasznos információk:

� Légkondicionált.
� Színvonalas borlap.
� Gyerekbarát, játszósarok.
� Gluténmentes tészta is rendelhető.
� Szabadtéri ülőhelyek.
� Állandó étlap és szezonális, régiós ajánlat.

¥	Érdekességek a környéken:

� Zselici Csillagpark
� Rippl-Rónai Múzeum
� Bőszénfai szarvasfarm
� Deseda-tó és arborétum

¥	Nyitva tartás:

Hétfő – Csütörtök: 11:30-22:00
Péntek – Szombat: 11:30-24:00
Vasárnap: 11:30-15:00

 Elhelyezkedés / megközelítés: 
Az étterem a Kossuth tértől sétálva 
a Fő utcában található, a székesegyház 
szomszédságában. 10-es busszal 
a Széchenyi tér megállóig, onnan 
gyalog 2 perc.
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A borbarátok számára a Rókusfalvy Birtok neve mára már szinte összeforrt a kiváló 
borokkal. Azt azonban kevesen tudják, hogy a rendkívül színvonalas Rókusfalvy 
Fogadóban mennyei ételekkel kényeztetik el ízlelőbimbóinkat. Ide invitáljuk Önt is.

A Rozmaring díjjal kitüntetett fogadóban az ínyenc ételkülönlegességeket első osztályú 
séf készíti. Az alapanyagok egy része a szomszédos veteményeskertből származik, 
így a konyhából a vendég asztalára kerülő finomságok ízharmóniáját nem csupán 
a világjártas szakértelem, hanem a nagy gonddal nevelt háztáji fűszernövények is 
biztosítják. A Rókusfalvy Fogadó az ízlelőbimbók mellett a szemeket is megörvendezteti: 
a parasztház jelleget remek ízléssel megőrző külső és belső terek itt olyan kiegészítőket 
kaptak, melyek által kényelmesen, sőt kényeztetve érezheti magát a vendég. Költsön 
hát el kedvére egy kitűnő ebédet vagy vacsorát Rókusfalvyéknál!

 Elérhetőség:
Rókusfalvy Fogadó

Cím:  2091 Etyek, Alcsúti út 4.

Honlap: www.rokusfalvyfogado.hu
Telefon: 22/597-097, 20/558-4238
Email: info@rokusfalvyfogado.hu

Rókusfalvy Fogadó

 Elhelyezkedés / megközelítés: 
Budapesttől kb. 35 km az 1-es úton 
Biatorbágy irányában. A fogadó a 
városba érkezve kb. 1 km, a főtéren 
lévő templom után a harmadik utcában 
található jobbra.

¥	Konyha jellege:
Magyaros és nemzetközi ízek.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:
2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy vacsora.

A vendégek szabadon választhatnak az étterem 
étlapjáról egy levest, egy főételt és egy desszertet. 

Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a 
borravalót. 

¥	Hasznos információk:
� Előzetes asztalfoglalás szükséges.
� Szálláslehetőség helyben (Feldobox 
élménykártyájával 15% kedvezmény).
� A Rókusfalvy Pince csupán 1 km-re van.
� Szivarszoba.

¥	Érdekességek a környéken:
� Korda filmpark.
� Törley gyűjtemény és látogatóközpont.
� Kirándulás a Madárszirthez és a Százlépcsőhöz.
� Séta a Kálvária-dombon.
� Körpince-sor, Magyar kút.

¥	Nyitva tartás:
Kedd-Szombat: 12:00-22:00
Vasárnap: 12:00-18:0050 51



R ácalmáson, a Jankovich Kúria Wellness Hotel**** étterme gyönyörű 

környezetben, légkondicionált étteremmel, koreai különtermekkel, 

vadonatúj téli kerti terasszal várja kedves vendégeit. Ez a hely bátran 

ajánlható mindenkinek, aki ismeri és szereti, vagy kipróbálná a zöldségekben, friss 

alapanyagokban, ízletes húsokban, gyümölcsökben és finomabbnál finomabb, gyakran 

csípős fűszerkombinációkban gazdag koreai konyhát, amely egészséges, könnyű, 

mégis tápláló. Aki tud bánni a pálcikával, kíváncsi arra, mi is az a kimchi, barátja a 

csendes, ételre összpontosító lakmározásnak, és vonzza a vidéki madárcsicsergés, az 

látogassa meg ezt a kiváló helyet partnerével. 

 Elérhetőség:
Jankovich Kúria Hotel étterme

Cím:  2459 Rácalmás,
  Jankovich Miklós köz 1.

Honlap: www.jankovichhotel.hu
Telefon: 25/507-817
Email: info@jankovichhotel.hu

Jankovich Kúria Hotel étterme

 Elhelyezkedés / megközelítés: 
Budapestről az M6-os autópályán 
Rácalmásig, onnan táblákkal jelezve.

¥	Konyha jellege:
Koreai specialitások.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:
2 fő részére egy többfogásos ebéd vagy vacsora.

A vendégek a következők közül választhatnak:
2 fő részére egy „Set menü A” és egy-egy
desszert vagy 2 fő részére egy „Set menü B”.

A menük a koreai étkezési szokásoknak
megfelelően több kisebb és egy főfogásból
állnak. A „Set menü B” desszertet is tartalmaz.

Az ajánlatok nem tartalmazzák az italfogyasztást 
és a borravalót.

¥	Hasznos információk:
� Kerthelység
� Légkondicionált
� Akadálymentes
� Szálláslehetőség a helyszínen (Feldobox 
élménykártyával 10% kedvezmény)

¥	Programlehetőségek helyben:
� „Kultúr-fröccs” - Művészet és gasztronómia
� Wellness Mozi
� Ayurveda kezelések, masszázsok

¥	Nyitva tartás:
Hétfő-Vasárnap: 12:00-22:0052 53



A mikor utazunk, nem csupán a kilométereket rójuk, hanem kicsit átlényegül 
tudatunk, és szabadabbnak érezzük magunkat. Ha ezt az élményt meg kívánjuk 
hosszabbítani, a Budapest-Debrecen vonalon, a 4-es főút mentén található Convoly 

City kihagyhatatlan hely a feltöltődésre. Aki abban a szerencsés helyzetben van, hogy nem 
az ország túlsó feléből érkezik, jöhet autóval, gyalog vagy akár lóháton: a hely szelleme 
ugyanis hamisítatlan western. A parkolótól az étterem felé közeledve először a vadnyugati 
filmekből ismert itatókkal találkozunk, ahol most a megfáradt utasok frissítik magukat. 
Lengőajtók, kifeszített marhabőrök, indián fejdíszek, biliárd, hajópadló, finom ételek, és 
magyar vendégszeretet várja a betérőket. A kerthelységben a vendég hatalmas kaktuszok 
árnyékában pihenheti ki az út fáradalmait, és falatozhat a bőséges és rendkívül ízletes 
fogásokból. Ha lóháton érkezett, vagy csupán úrvezetőként folytatja az utazást, lazítson 
a tempón, és igyon egy pohár jéghideg sört. Ha a kormány az Ön kezében van, tegye ezt 
alkoholmentes formában, vagy hosszabbítsa meg a pihenést az étterem mögötti és ahhoz 
tartozó roadside motelben.

 Elérhetőség:
Convoy City Motel és Étterem

Cím:  5081 Szajol, Széchenyi krt. 35.

Honlap: www.convoycity.hu
Telefon: 56/446-090
Email: etterem@convoycity.hu

Convoy City Motel és Étterem

 Elhelyezkedés / megközelítés: 
4-es főút 108. km-nél, 
Törökszentmiklós és Szolnok között.

¥	Konyha jellege:

Amerikai és magyar specialitások.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:
2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy
vacsora.

A vendégek az étterem étlapjáról választhatnak
egy levest vagy meleg előételt, egy főételt és egy
desszertet.

Amennyiben szeretne a helyszínen megpihenni,
a Convoy City Motel 10% kedvezményt biztosít a
szobák áraiból.

Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a 
borravalót. 

¥	Hasznos információk:
� Terasz
� Ingyenes WIFI az étteremben
� Motel

¥	Érdekességek a környéken:
� Szolnok Plaza Cinema City
� Szolnoki Szigligeti Színház
�  RepTár Szolnoki Repülőmúzeum 

(10% kedvezmény Feldobox élménykártyával)

¥	Nyitva tartás:
Minden nap non-stop.54 55



H
a jót akarunk enni, Szegeden igazán nem nehéz kiváló éttermeket találni. Ha azonban 
valami igazán különlegesre vágyunk, egyértelmű, hogy utunk a Taj Mahal étterembe 
vezet. A hely nem csupán az ínycsiklandó illatoktól és távoli ízektől kivételes, hanem 

a mesebeli, különleges atmoszférától is. A személyzet kedves, közvetlen és rendkívül 
segítőkész, a konyhába bekukkantva akár maga is elleshet egy-két fortélyt. Az indiai 
konyha – talán tudják – igen változatos. A szubkontinens minden régiójára más-más ízvilág 
jellemző. Most Punjab környékén járunk, India északi határának közelében. Erre a tájra 
a tandoor nevű fűszer használata jellemző, ezt mindenképpen ki kell próbálnia Önnek 
is, kihagyhatatlan élmény. Az ételeket nyílt lángon, gyorsan készítik, gyakran pörköléses 
technikát alkalmazva. A végeredmény a minden ízében felejthetetlen lakoma ezer színnel, 
illattal, ízzel. El ne felejtse kísérőnek kipróbálni a mangó lassit, ezt a pompás gyümölcs italt 
sem, vacsorájához pedig mindenképpen kérjen néhány finom, autentikus péksüteményt. 
Ha többre kíváncsi, beszélgessen el a személyzettel, akik készségesen megosztják Önnel 
e távoli országok néhány titkát.

 Elérhetőség:
Taj Mahal Indiai-Pakisztáni Étterem

Cím:  6750 Szeged,
  Gutenberg utca 12.

Honlap: www.tajmahalszeged.hu
Telefon: 62/452-131

Taj Mahal Étterem

 Elhelyezkedés / megközelítés: 
3-as vagy 4-es villamossal, 8-as vagy
9-es trolibusszal, 20-as vagy 83-as
busszal a Dugonics téri megállóig.

¥	Konyha jellege:

Indiai és pakisztáni specialitások.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:

2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy vacsora.

A vendégek az étterem étlapjáról választhatnak
egy előételt vagy levest, egy főételt és egy
desszertet.

Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a 
borravalót. 

¥	Hasznos információk:

� WiFi
� Légkondicionált
� Élőzene alkalmanként
� Hastánc péntek este

¥	Érdekességek a környéken:

� Belvárosi Mozi
� Szegedi Nemzeti Színház
� Sing-Sing Music Hall

¥	Nyitva tartás:

Hétfő - Szombat: 11:00 - 23:00
Vasárnap: 11:00 - 22:00
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K
iváló programot ajánlunk azoknak, akik szeretnének kiszakadni egy kicsit 
a városból, nem kívánják átszelni a fél világot, mégis nyugodtan, szép 
környezetben töltenék szabadidejüket, napjukat pedig valami valóban 

maradandó gasztronómiai élménnyel tennék teljessé. A Forster Vadászkastély 
Bugyi községben, több hektárnyi őspark szívében hívogat. A csodás környezet, a 
gyermekek számára is élvezetes időtöltést kínáló játszótér pompás körítés a pompás 
ebédhez. A kiváló alapanyagokra alapozott magyar népi konyha rengeteg, jobbnál 
jobb vadételt kínál: párolt vaddisznócomb tejszínes piszkemártással, grillezett 
fácánmell rókagomba szósszal –hogy csak néhányat említsünk a menü tartalmából. 
A parkban búbos kemence áll, itt sütik a házi cipókat, kenyereket, és itt készülnek a 
ropogós húsok is. Kihagyhatatlan hely azoknak, akik finom, magyaros vadételekre, és 
gyönyörű környezetben eltöltött órákra vágynak.

 Elérhetőség:
Forster Vadászcsárda 

Cím:  2347 Bugyi, Rádai út 01601/14

Honlap:  www.forsterkastely.hu
Telefon: 29/347-358
Email: ertekesites@forsterkastely.hu

Forster Vadászcsárda

 Elhelyezkedés / megközelítés: 
Budapesttől 40 km-re található Bugyi. 
Az 51-es főútról beérve a településre, 
a Kossuth Lajos utcáról a Szikla 
Kávéháznál kell balra fordulni, majd a 
falu legvégén, jobb oldalon található a 
Forster Vadászkastély.

¥	Konyha jellege:

Tradicionális magyar és vadételek.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:

2 fő részére egy 3 fogásos ebéd vagy vacsora.
A vendégek a Vadászcsárda étlapjáról szabadon 
választhatnak egy levest, egy főételt és egy 
desszertet. 

Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a 
borravalót.

¥	Hasznos információk:

� Díjtalan zárt parkoló.
� Terasz, játszótér.
� Szálláslehetőség a helyszínen (Feldobox
élménykártyával 10% kedvezmény).

¥	Nyitva tartás:

Hétfő - Vasárnap: 12:00 - 22:00
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K ecskemét gyönyörű, színes, érdekes város, érdemes meglátogatni, s amiatt 
sem kell különösebben aggódnunk, hogy éhen maradunk. Számos étterem 
hívogatja az éhes vendéget, közülük ajánlunk most egy igazi gyöngyszemet. A 

Fekete Gólya Étterem a város határában várja vendégeit, akiket aztán kifogástalan 
vendéglátásban részesít. Kiváló ételek, szép, hangulatos terek, hibátlan szerviz. Az 
étlapon látható specialitások a séf keze alatt ételkülönlegességekké alakulnak, s 
a gazdag kínálatban mindenki megtalálja a kedvére való ízeket. Az étterem körül 
szépen kialakított park található, melyben hagyományos háziállataink is kies 
otthonra leltek. A gyerekeket gyönyörű játszótér várja. Aki Kecskeméten jár, és 
valóban jót és jól kíván étkezni, annak a Fekete Gólya kötelező program.

 Elérhetőség:
Fekete Gólya Étterem 

Cím:  6000 Kecskemét,
  Borbás utca 50.

Honlap: www.feketegolya.hu
Telefon: 76/702-638, 30/445-3140 
Email: foglalas@feketegolya.hu

Fekete Gólya Étterem

 Elhelyezkedés / megközelítés: 
A 44-es főúton Békéscsaba irányába 
haladva, közvetlenül a 9. km-nél, 
balkéz felől.

¥	Konyha jellege:
Magyaros és nemzetközi konyha.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:
2 fő részére 1-1 csésze leves, mellé 1 kétszemélyes 
tál szabadon választva a következőkből: Kemencés/ 
Vegetáriánus/ Fekete Gólya + 1-1 desszert.

vagy

2 főre 1-1 leves, mellé 1-1 főétel a következő 
kategóriákból szabadon választva: Vegetáriánus 
ételek/ Saláták/ Sertés ételek/ Tészták 
+ 1-1 desszert.

Az ajánlat nem tartalmazza az italokat 
és a borravalót.

¥	Hasznos információk:
� Kültéri terasz.
� Ingyenes parkoló.
� Wifi.
� Élő zene.
� Kültéri és beltéri játszótér, állatok.

¥	Nyitva tartás:
Vasárnap-Csütörtök: 10:30-22:00
Péntek-Szombat: 10:30-23:00
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H a Oroszországig nem is, de Szolnokra mindenképpen érdemes elutaznia 
annak, aki autentikus orosz ízeket kíván kóstolni, és vágyik a hamisítatlan 
orosz életérzésre. A Balalajka Bisztróval a világhírű Kristall Balalayka 

zenekar énekes-zenésze, hazánk egyetlen balalajka művésze, Kátya Morozova 
ajándékozott meg bennünket, s akik fogékonyak a világ népeinek konyháira, 
azoknak kötelező program. Az étterem a lakáséttermek meghitt hangulatát idézi, 
melyből természetesen nem hiányozhatnak az orosz népi motívumok sem, csak 
úgy, mint a szívélyes vendéglátás. A vendégeket vodkával és piroggal fogadják. Az 
eszem-iszom ezután kezdődik. Színpompás marinált saláták, padlizsánragu, halak 
minden mennyiségben és módon, kaviár, erdei gombák, erdei bogyókból készült 
sütemények, és a nagy klasszikusok, a pirog, a borscs, a saslik, a pelmenyi és még 
számos ínyencség az orosz és a környező országok konyháiról. Ha alkoholmentes 
szórakozásra vágyik, kísérje a lakomát kvasszal, vagy nyírfalével. 

 Elérhetőség:
Balalajka Orosz Бisztró

Cím:  5000 Szolnok,
  Óvoda utca 7/B.

Honlap:
www.facebook.com/Balalajka-Orosz
Telefon: 30/540-2988
Email: katika_m@mail.ru

Balalajka Orosz Бisztró

¥	A konyha jellege:
 Orosz konyha.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:
2 fő részére egy 5 fogásos degusztációs menü a séf 
ajánlásával.

Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást és a 
borravalót. 

¥	Hasznos információk:
� Előzetes időpontfoglalás szükséges.
� Foglaláskor kérjük előre jelezzék, hogy 
Feldobox utalvánnyal érkeznek!
� Glutén-, laktózmentes, és vegetáriánus menü is 
megoldott.
� Parkolás az utcán lehetséges.
� Etetőszék.
� Légkondicionált.
� WiFi.

¥	Érdekességek a környéken:
�  Sörárium
�  Tiszavirág gyaloghíd
�  Reptár Szolnoki Repülőmúzeum (10% 

kedvezmény Feldobox élménykártyával)
�  Liget - termálstrand és élményfürdő
�  Verseghy park, Rózsakert

¥	Nyitva tartás:
Kedd - Szombat: 11:00-15:00, 18:00-22:00
Vasárnap - Hétfő: Zárva

 Elhelyezkedés / megközelítés: 
Budapest felől a 4-es útról a Tószegi 
úton balra, majd a Mártírok útjánál 
jobbra. Tovább a Templom út felé, ahol 
a balra lévő Szapáry utcából nyílik az 
Óvoda utca.
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S
opron gyönyörű város, igazi ékköve Magyarországnak. Mozgalmas, zegzugos utcái 
rengeteg legendát rejtenek. Ha szeret jókat enni, és mindehhez olyan környezetet 
választani, melynek története van, a Jégverem Fogadó Haspártiak Vendéglője 

igazán remek választás. Az étterem, amely kiváló és kiadós ételeiről, magyaros 
és nemzetközi fogásairól is híres, Sopron városának egykori jégverme helyén talált 
méltó helyszínre. A XVIII. századi jégkereskedelmi központ némi kitérő után – amikor 
mészárszékként majd tűzoltószertárként üzemelt – egy tűzkárt követően a Szent 
Mihály domb oldalába vágva újra a Fertő tó jegével telt meg, s folytatódott a hagyomány. 
A domb fölé emelt épület műemlék, itt üzemel mintegy tizenöt éve ez a remek étterem, 
ahol jég ide vagy oda, mindig meleg köszöntéssel és hatalmas lakomával várják a 
haspárti látogatót.

 Elérhetőség:
Jégverem Fogadó Haspártiak 
Vendéglője 

Cím:  9400 Sopron, Jégverem u. 1.

Honlap:  www.jegverem.hu
Telefon: 99/510-113
Email: jegverem@jegverem.hu

Jégverem Fogadó

 Elhelyezkedés / megközelítés: 
Az étterem könnyen megközelíthető a 
84-es főútról, a Sas térnél található. 
Tömegközlekedéssel a Mária-szobor 
megállóig a következő buszokkal: 1, 
2, 10, 12, 32, 3Y, 10Y, 12A.

¥	Konyha jellege:
Magyar-nemzetközi.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:
2 fő részére egy három fogásos ebéd vagy vacsora. 
A vendégek az étterem étlapjáról szabadon 
választhatnak egy levest, egy főételt körettel, és 
egy desszertet.

Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a 
borravalót.

¥	Hasznos információk:
� Előzetes asztalfoglalás szükséges.
� Szálláslehetőség helyben (Feldobox 
élménykártyával 10% kedvezmény).
� Etetőszék, terasz, wifi.

¥	Érdekességek a környéken:
� Lővérek
� Fertő tó
� Sopron belváros

¥	Nyitva tartás:
Vasárnap - Csütörtök: 11:00 - 22:00
Péntek - Szombat: 11:00 - 24:00

64 65



Sikerült választania?
Jó étvágyat kívánunk!

Folyamatosan bővítjük kínálatunkat, így lehet, hogy még több 
program között is válogathat. A már Önnél levő nyomtatott 

katalógusban nem tudjuk az év közben induló új lehetőségeket, 
változásokat feltüntetni, de megtesszük honlapunkon. Látogasson 
el oldalunkra, nézze meg kerülte új program ebbe a csomagba! 

Videók és élménybeszámolók között is böngészhet.

www.feldobox.hu

Miután felhasználta ajándékát, töltse ki 
elégedettségi kérdőívünket honlapunkon, 
vagy a mellékelt papír kérdőíven. A kitöltők 
között minden hónapban egy Kastélyszálló 
ajándékot sorsolunk ki!

Hírek és újdonságok a Facebook oldalunkon is!
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BORPROGRAM KÖZÜL 
VÁLASZTHATNAK 50

Meghívás 1 vagy több fő részére
egy kellemes utazásra a bor világában.

Meghívás egy vidám programra
2-14 éves gyerekeknek és családjuknak.

PROGRAM KÖZÜL 
VÁLASZTHATNAK

Meghívás 2 fő részére 
egy háromfogásos ebédre vagy vacsorára.

AUTENTIKUS ÉTTEREM
KÖZÜL VÁLASZTHATNAK30

Kikapcsolódás csomag 2 fő részére:
1 éjszaka 4-5 csillagos szállodában,

wellness programokkal.

25 SZÁLLODA KÖZÜL 
VÁLASZTHATNAK

Meghívás 2 fő részére egy exkluzív 
gasztronómiai élményre.

20 GOURMET ÉTTEREM 
KÖZÜL VÁLASZTHATNAK 

Meghívás 1 vagy 2 fő részére egy kényeztető 
programra, hölgyeknek vagy uraknak. 

PROGRAM KÖZÜL 
VÁLASZTHAT

1-4 éjszakás üdülés 2 főnek, 
különleges programokkal.

35 ÚTI CÉL KÖZÜL 
VÁLASZTHATNAK ÍNYENC PROGRAM 

KÖZÜL VÁLASZTHATNAK80

Meghívás 2 fő részére egy különleges 
ízutazásra, számos étel és ital 
különlegesség felfedezésére.

Tematikus ajándékdobozokÉlményajándékaink

140

120

110

Meghívás 1 vagy akár több főnek egy felejthetetlen 
kalandra, földön, vízen vagy levegőben.

PROGRAM KÖZÜL 
VÁLASZTHAT

PROGRAM KÖZÜL
VÁLASZTHAT

Meghívás 1 vagy több fő részére
egy garantáltan szívdobogtató élményre.

140

Meghívás 2 vagy 3 részére egy 
időutazásra, romantikus vacsorával 
és kastélyszállós éjszakával. 

KASTÉLYSZÁLLÓ KÖZÜL 
VÁLASZTHATNAK15

PROGRAM ÉS TANFOLYAM 
KÖZÜL VÁLASZTHAT100

Meghívás 1 vagy több fő részére
egy új hobbi felfedezésére.
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Vegyes ajándékkártyák

Bővebb információ: www.feldobox.hu

harmónia
ajándékkártya

Fontos információk / felhasználási feltételek

�	Az Ön Feldobox Élmény-Kuponja 2008. december 31-ig érvényes. Az Élmény-Katalógusban 

részletesen bemutatott szolgáltatásokra használható fel, a szolgáltatást nyújtó partnereink 

szokásos nyitvatartási idejében, és foglaltságuk függvényében. 

�	Amikor foglalás végett felveszi a kapcsolatot a kiválasztott partnerünkkel, közölje vele, 

hogy Ön egy Feldobox Élmény-Kupon birtokosa és adja meg a Kupon sorszámát is.

�	Amennyiben partnerünk a kívánt idôpontban nem tudja Önt fogadni, egyeztethet vele 

másik idôpontot, vagy választhat másik programot az Élmény-katalógusból.

�	A program helyszínére érkezve adja át a megfelelôen kitöltött Kupont partnerünknek. A 

nem megfelelôen kitöltött Kuponokat partnereink visszautasítják. A Kuponra fokozottan 

ügyeljen, mert annak elvesztése vagy megrongálódása esetén egyik program sem vehetô 

igénybe, és az elvesztett Kupont pótolni nem áll módunkban.

�	A programokat mindenki saját felelôsségére veszi igénybe (bizonyos partnereink errôl 

nyilatkozatot is iratnak alá az élmény igénybevétele elôtt). A Kupon felhasználója semmilyen 

esetben nem vonhatja felelôsségre ennek kibocsátóját (FDB Kft-t) és forgalmazóit, a Kupon 

felhasználása vagy a program igénybevétele során keletkezett bármilyen károsodásért. 

�	A Feldobox Élmény-Kupon nem fizetési eszköz, semmilyen esetben nem váltható be 

készpénzre és nem váltható vissza. 
�	Amennyiben több információt szeretne megtudni cégünkrôl, általános feltételeinkrôl, 

termékeinkrôl, kérjük látogasson el weboldalunkra (www.feldobox.hu) vagy keressen fel a 

06 1 785 56 70-es telefonszámon.

harmónia

ajándékkártya

Fontos információk / felhasználási feltételek

�	Az Ön Feldobox Élmény-Kuponja 2008. december 31-ig érvényes. Az Élmény-Katalógusban 

részletesen bemutatott szolgáltatásokra használható fel, a szolgáltatást nyújtó partnereink 

szokásos nyitvatartási idejében, és foglaltságuk függvényében. 

�	Amikor foglalás végett felveszi a kapcsolatot a kiválasztott partnerünkkel, közölje vele, 

hogy Ön egy Feldobox Élmény-Kupon birtokosa és adja meg a Kupon sorszámát is.

�	Amennyiben partnerünk a kívánt idôpontban nem tudja Önt fogadni, egyeztethet vele 

másik idôpontot, vagy választhat másik programot az Élmény-katalógusból.

�	A program helyszínére érkezve adja át a megfelelôen kitöltött Kupont partnerünknek. A 

nem megfelelôen kitöltött Kuponokat partnereink visszautasítják. A Kuponra fokozottan 

ügyeljen, mert annak elvesztése vagy megrongálódása esetén egyik program sem vehetô 

igénybe, és az elvesztett Kupont pótolni nem áll módunkban.

�	A programokat mindenki saját felelôsségére veszi igénybe (bizonyos partnereink errôl 

nyilatkozatot is iratnak alá az élmény igénybevétele elôtt). A Kupon felhasználója semmilyen 

esetben nem vonhatja felelôsségre ennek kibocsátóját (FDB Kft-t) és forgalmazóit, a Kupon 

felhasználása vagy a program igénybevétele során keletkezett bármilyen károsodásért. 

�	A Feldobox Élmény-Kupon nem fizetési eszköz, semmilyen esetben nem váltható be 

készpénzre és nem váltható vissza. 
�	Amennyiben több információt szeretne megtudni cégünkrôl, általános feltételeinkrôl, 

termékeinkrôl, kérjük látogasson el weboldalunkra (www.feldobox.hu) vagy keressen fel a 

06 1 785 56 70-es telefonszámon.

energia
ajándékkártya

harmónia

ajándékkártya

fantázia

ajándékkártya

energia

ajándékkártya

Fontos információk / felhasználási feltételek

�	Az Ön Feldobox Élmény-Kuponja 2008. december 31-ig érvényes. Az Élmény-Katalógusban 

részletesen bemutatott szolgáltatásokra használható fel, a szolgáltatást nyújtó partnereink 

szokásos nyitvatartási idejében, és foglaltságuk függvényében. 

�	Amikor foglalás végett felveszi a kapcsolatot a kiválasztott partnerünkkel, közölje vele, 

hogy Ön egy Feldobox Élmény-Kupon birtokosa és adja meg a Kupon sorszámát is.

�	Amennyiben partnerünk a kívánt idôpontban nem tudja Önt fogadni, egyeztethet vele 

másik idôpontot, vagy választhat másik programot az Élmény-katalógusból.

�	A program helyszínére érkezve adja át a megfelelôen kitöltött Kupont partnerünknek. A 

nem megfelelôen kitöltött Kuponokat partnereink visszautasítják. A Kuponra fokozottan 

ügyeljen, mert annak elvesztése vagy megrongálódása esetén egyik program sem vehetô 

igénybe, és az elvesztett Kupont pótolni nem áll módunkban.

�	A programokat mindenki saját felelôsségére veszi igénybe (bizonyos partnereink errôl 

nyilatkozatot is iratnak alá az élmény igénybevétele elôtt). A Kupon felhasználója semmilyen 

esetben nem vonhatja felelôsségre ennek kibocsátóját (FDB Kft-t) és forgalmazóit, a Kupon 

felhasználása vagy a program igénybevétele során keletkezett bármilyen károsodásért. 

�	A Feldobox Élmény-Kupon nem fizetési eszköz, semmilyen esetben nem váltható be 

készpénzre és nem váltható vissza. 
�	Amennyiben több információt szeretne megtudni cégünkrôl, általános feltételeinkrôl, 

termékeinkrôl, kérjük látogasson el weboldalunkra (www.feldobox.hu) vagy keressen fel a 

06 1 785 56 70-es telefonszámon.

fantázia
ajándékkártya

harmónia

ajándékkártya

fantázia

ajándékkártya

Fantáziadús programok Szabadidő,
Wellness és Gasztronómia területen

PROGRAM KÖZÜL 
VÁLASZTHAT100

200

Meghívás 1 vagy több fő részére
egy különleges kulturális programra

PROGRAM KÖZÜL 
VÁLASZTHATNAK

ÚJ

Energikus feltöltődés Szabadidő,
Wellness és Gasztronómia területen

PROGRAM KÖZÜL 
VÁLASZTHAT120

PROGRAM KÖZÜL 
VÁLASZTHAT

Harmonikus kikapcsolódás Szabadidő, 
Wellness és Gasztronómia területen

110

Felfedező utazás
Nagy utazás

Álomutazás

Feldobox utazás ajándékok

3
exkluzív
ajándék!

A Feldobox utazás ajándékok az igazán 
kiemelkedő alkalmakra szólnak. 

Hogy hova repül, a megajándékozott 
maga dönti el, hiszen az álmainak 
legjobban megfelelő úti célt 10 
lehetőség közül választhatja ki.

Mindhárom csomagban 
olyan utak találhatók, melyek 
legalább a repülőt és a szállást 
tartalmazzák, 2 fő részére.
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Látogasson el honlapunkra: www.feldobox.hu
Æ Részletes információkat talál a Feldobox-ról és partnereiről.
Æ Kedvező feltételek mellett rendelhet ajándékokat: kényelem, -8% és 
ingyenes házhozszállítás!
Æ Havonta frissülő programajánlónkban saját maga számára válogat-
hat számos vonzó árú szabadidős tevékenység között.

Ellátogathat irodánkba, vagy kereshet minket telefonon munkanapokon 
09:00-től 18:00-ig:
Budapest, II. kerület, Bem rakpart 56. Fsz.1 – Tel: 06 1/786 56 70
(a Margit híd budai hídfőjénél)

A következő oldalon szereplő üzletekben is megtalálhatók ajándékaink.
Érdemes megnézni a honlapunkat, mert a lista folyamatosan bővül.

Érdeklődik vagy rendelni szeretne ?

Üzleti negyed

Legyen Ön is Feldobox viszontértékesítő
Amennyiben érdekli a Feldobox forgalmazása boltjában vagy Web-oldalán, 
keressen fel bennünket telefonon vagy e-mailen (info@feldobox.hu).

Legyen Ön is szolgáltató partnerünk
Fantasztikus élményeket kínál a szabadidő, wellness, üdülés és/vagy a 
gasztronómia területén? Ha szeretne bekerülni a Feldobox partneri háló-
zatába, keressen fel bennünket telefonon vagy e-mailen (info@feldobox.hu).

Ajándékozzon élményt az üzleti életben
A cégeknek a Feldobox egy innovatív, praktikus, valódi örömet szerző, 
hatékony ajándékozási lehetőség: üzleti ajándék partnereknek, 
ügyfeleknek, ajándék munkatársaknak... Nagyszerűen használható 
incentive célokra vagy akár nyereményjátékok, promóciók keretében. 
Eredeti ajándék, melyre emlékeznek majd és amely mindenkinek 
tetszik, hiszen a választás szabadságát nyújtja.

Üzletek listája

Továbbá az összes Media Markt, METRO, 
Office Depot, Extreme Digital áruházakban, 

a TESCO hipermarketekben és az IBUSZ utazási 
irodákban is megtalálhatóak ajándékaink.

§	Eger:
 Neckermann Iroda 
 Agria Travel Utazási Iroda
§	Gödöllő:
 Sissy Utazási Iroda
§	Gyöngyös:
 Momen Tours (TUI)
§	Győr:
 Start Utazás Iroda
 Time Travel - Neckermann Iroda
§	Kapuvár
 Time Travel - Neckermann Iroda
§	Kecskemét:
 Kreatív Hobby   
 Neckermann Iroda 
§	Keszthely:
 Hatos Utazás (TUI)
§	Kisoroszi
 Magyar Golf Club
§	Miskolc:
 Globus Travel (TUI)
§	Nagykanizsa:
 Sponzor Tours Utazási Iroda
§	Nyíregyháza:
 Vidám Delfin Utazási Iroda
 Start Utazás Iroda
§	Pécs:
 Start Utazás Iroda
 Kreatív Hobby
§	Pilisvörösvár:
 Alhambra Utazási Iroda
§	Sopron:
 Blaguss Utazási Iroda
 Time Travel - Neckermann Iroda
§	Szeged:
 Start Utazás Iroda
§	Székesfehérvár:
 Start Utazás Iroda
§	Szekszárd:
 Romcar Travel Iroda
§	Szentendre:
 Brazilika Utazási Iroda
§	Szentes:
 Orsolya Tourist (IBUSZ)
§	Szombathely:
 Blaguss Utazási Iroda
§	Tatabánya:
 Kreatív Hobby
§	Tolna:
 Romcar Travel
§	Törökbálint:
 RMC Motor 
§	Veszprém:
 Kabala Ajándéküzlet

Törvényház u. 4.
Bajcsy-Zsilinszky utca 8.

Petőfi tér 16.

Barátok tere 10.

Bajcsy- Zsilinszky u. 30-32.
Kisfaludy u. 12.

Deák Ferenc u.2.

Korona u. 2. - Malom Központ
Széchenyi tér 14.

Kossuth Lajos utca 2.

Kisoroszi Golfpálya

Szemere utca 20.

Sugár utca 3.

Szent Miklós Tér 7.
Luther utca 5.

Király utca 66.
Bajcsy-Zsilinszky u. 11., Árkád

Fő út 18.

Színház utca 15.
Várkerület 25.

Oroszlán utca 5.

Kossuth utca 8.

Széchenyi utca 18-20.

Bolgár utca 10.

Kossuth Lajos utca 12.

Kőszegi utca 27-31.

Győri út 7-9., Vértes Center

Bajcsy-Zsilinszky utca 120.

Bajcsy-Zsilinszky utca 71.

Budapest u. 20-28. Balaton Pláza

Batthyány tér 5-6., Vásárcsarnok I.em.

Mammut I. -1. szint, Lövőház utca 2-6.
Hidegkúti út 167., CBA Üzletház

Bécsi út 52-54.
Rákóczi út 39., Csillagvár bevásárlókp.

Árpád út 51-53. (az udvarban)

Szent István krt. 29.

Csengery u. 62.
Ó utca 3.
Váci út 1-3., WestEnd City Center
Váci út 1-3., Westend City Center

Károly körút 5.
Madách Imre út 13-14.

Práter utca 24.

Boráros tér 7.I.em. 12-es üzlet -  Duna Ház 
Ferenc körút 8-10.
Könyves K. Krt. 12-14. - Lurdy Ház

Örs vezér tere 25. - Árkád

Móricz Zsigmond körtér 12. 
Bercsényi utca 32/b
Október 23. u. 8-10., Allee
Október 23. u. 8-10., Allee

Apor Vilmos tér 11-12  - Hegyvidék Központ

Váci út 178., Duna Pláza
Szegedi út 42-44.
Kresz Géza utca 34.

Szentmihályi út 131. Pólus Center

Pesti út 41/c.

Vak Bottyán út 75., KÖKI Terminál
Üllői út 201. – Shopmark

Kossuth Lajos utca 2/b
Nagytétényi út 37-43., Campona
Nagytétényi út 37-43., Campona

Bevásárló u. 2.

Gaál Péter utca 9-11.

Andrássy út 37.

József Attila utca 3.

Szabadság út 37.

Simonffy utca 4-6., Halköz üzletház

Gárdonyi Géza utca 18.

§	Budapest I. kerület
 Budavár Tours Iroda
§	Budapest II. kerület:
 Book24.hu Könyvkuckó
 Széphalom - Neckermann Iroda
§	Budapest III. kerület:
 Start Utazás Iroda
 UtazásiTipp 
§	Budapest IV. kerület:
 Nettravel.hu Utazási Iroda
§	Budapest V. kerület:
 Neckermann Iroda - Szent István krt.
§	Budapest VI. kerület:
 Royal Hardware  
 Térképkirály Navigátor Térképszaküzlet
 Pálvölgyi Fotó
 Kreatív Hobby
§	Budapest VII. kerület:
 BLAGUSS Utazási Iroda
 Start Utazás Iroda
§	Budapest VIII. kerület:
 Fortwo Utazási Iroda 
§	Budapest IX. kerület:
 220 VOLT
 Amazon Travel (TUI)
 Ibolya Jegyiroda
§	Budapest X. kerület:
 Neckermann Iroda
§	Budapest XI. kerület:
 Start Utazás Iroda
 Serlegbolt - Balu 2001
 Neckermann-NUR Utazási Iroda
 Kreatív Hobby
§	Budapest XII. kerület:
 Thomas Cook
§	Budapest XIII. kerület:
 Neckermann Iroda
 220 VOLT Béke tér
 President vizipipa 
§	Budapest XV. kerület:
 Kreatív Hobby
§	Budapest XVII. kerület:
 Start Utazás
§	Budapest XIX. kerület:
 Kreatív Hobby
 Neckermann Iroda
§	Budapest XXII. kerület:
 Angels Life jegyiroda
 Esőerdő Utazási Iroda (TUI)
 Kreatív Hobby
§	Budapest XXIII. kerület:
 Pacific Travel Utazási Iroda

VIDÉKEN:
§	Baja:
 Start Utazás Iroda
§	Békéscsaba:
 Neckermann Iroda 
§	Bicske:
 Üveg, Porcelán, Utazás üzlet
§	Budaörs:
 Lead - Travel (TUI)
§	Debrecen:
 Start Utazás Iroda
§	Diósd:
 Korall Utazási Iroda

Feldobox márkabolt (H–P 9:00–18:00)
Budapest, II. kerület, Bem rakpart 56. Fsz.1

        (a Margit híd budai hídfőjénél)
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Fontos információk / felhasználási feltételek

�	Élménykuponja egy szabadon választható programra jogosítja fel a Feldobox partnerei által 
kínált számos lehetőség közül.

�	A partnerek listáját és a programok leírását ez a katalógus, valamint a Feldobox weboldala is 
tartalmazza. A programjainkat folyamatosan felülvizsgáljuk és bővítjük, így előfordulhat, hogy a 
honlapon több lehetőség van feltüntetve, mint a katalógusban. Élménykuponja ezekre is érvényes!

�	Ha valamelyik partnerünk elérhetősége vagy az általa nyújtott szolgáltatás csomag esetleg 
változna, ezeket honlapunkon tesszük közzé. Előfordulhat, hogy egy program megszűnik, ezt 
is honlapunkon tudjuk jelezni. Ebben az esetben kérjük válasszon egy másik lehetőséget a 
széles kínálatból.

�	A jelen katalógusban, az élménykuponon, az ajándékdobozon és a honlapunkon lévő képek 
csak illusztrációk.

�	Amennyiben a kuponon feltüntetett felhasználási idő lejárt, a kupont a partnerek nem 
fogadják el, és a Feldobox nem váltja vissza. Javasoljuk, hogy ne várjon az utolsó pillanatig 
az Önnek legkedvesebb program igénybevételéhez.

�	Amikor foglalás végett felveszi a kapcsolatot a kiválasztott partnerünkkel, mondja el, hogy 
Ön egy Feldobox élménykupon birtokosa, és adja meg a kupon nevét is. 

�	A programok és szállások az egyes partnerek szabad kapacitásának és nyitva tartásának 
függvényében foglalhatók le. Amennyiben partnerünk a kívánt időpontban nem tudja Önt 
fogadni, egyeztethet vele másik időpontot, vagy választhat másik programot a katalógusból.

�	A program helyszínére érkezve adja át partnerünknek a megfelelően kitöltött eredeti kupont 
a kártyával együtt. Kupon és kártya csak együtt érvényesek! A kártyát vissza fogja kapni.

�	Semmiképpen ne kaparja le a kártya hátoldalán található azonosító kódot. Ha a kód láthatóvá 
válik, a kártyát nem fogadják el, és becserélésére nincsen lehetőség. 

�	A nem megfelelően kitöltött kuponokat partnereink visszautasítják. A kuponra fokozottan 
ügyeljen, mert annak elvesztése vagy megrongálódása esetén egyik program sem vehető 
igénybe, és az elvesztett kupont pótolni nem áll módunkban.

�	A programokat mindenki saját felelősségére veszi igénybe (bizonyos kaland partnereink erről 
nyilatkozatot is iratnak alá az élmény igénybevétele előtt). A kupon felhasználója semmilyen 
esetben nem vonhatja felelősségre ennek kibocsátóját (FDB Kft-t) és forgalmazóit, a kupon 
felhasználása vagy a program igénybevétele során keletkezett bármilyen károsodásért.

�	A szállások, a törvény által előírt módon, idegenforgalmi adó (IFA) megfizetését kérhetik a 
helyszínen. Ez általában pár száz forint /fő /éjszaka szokott lenni, összege helyszínfüggő.

�	A Feldobox élménykupon nem fizetési eszköz, semmilyen esetben nem váltható be 
készpénzre és nem váltható vissza. 

�	Az oldalakon található minden szöveg és fénykép a szerzői jog védelme alatt áll. Az írások 
bármilyen nemű utánközlése kizárólag a Feldobox írásos engedélyével lehetséges.

�	A katalógusban feltüntetett, extra kedvezmények a Feldobox élménykártya felmutatásával 
vehetők igénybe a partnereink által meghatározott feltételekkel, általános listaárakra 
érvényesek, más akciókra vagy szezonális ajánlatokra nem érvényesek.

19/07

Bővebb információ és kedvezményes programok listája honlapunkon a Feldobox Klub 
menüpont alatt. A Klub előnyei magánszemélyeknek szólnak.

Az utalvány felhasználása után vissza 
fogja kapni a hozzá tartozó kártyát. 
Tartsa meg! 
A kártya számos kedvezményt biztosít 
Önnek a jövőben:

Klub

Ajándék vásárláskor

Élmény ajándékainkat kényelmesen és kedvezményesen
rendelheti meg online.
 Ingyenes házhozszállítás a kártya tulajdonosoknak 
 a min. 10.000 Ft értékű rendelésekre.
 És 8% árengedmény minden 15.000 Ft feletti vásárlás után.

Programokra saját magának

Éttermekben, szállodákban, szépségintézetekben, 
wellness, sport és szabadidős tevékenységekre.
 Állandó kedvezmények a Feldobox összes   
 partnerénél, -10-15% több száz programra.
 Még jelentősebb időszakos kedvezmények,
 akár -50% bizonyos programokra.
Regisztráljon honlapunkon, hogy minden hónapban   
megkapja az extra kedvezményes programtippeket!

www.feldobox.hu

kártya
élmény
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www.feldobox.hu

Egyedi élményéhez
a választás szabadságát adjuk.


