Üdvözöljük a feldobó élmények világában!

Klub

Tartalom

Ínyencek asztala 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 20 gourmet étterem közül - nem
lesz könnyű! - és nem marad más hátra, mint élvezni a
felejthetetlen élmény minden pillanatát!

O

lyan csúcskategóriás gourmet éttermeket válogattunk Önnek össze, amelyek kiváló,
rafinált és kreatív konyhával bírnak. A kínálatban egyaránt szerepelnek fővárosi
és vidéki „gyöngyszemek”, melyek megdobogtatják a gasztronómia szerelmeseinek
szívét... Bármelyikre essen is a választása, partnerével együtt kivételes pillanatokat
élhetnek át, egyedi környezetben, csodálatos étkek és borok társaságában.

A Feldobox csapat

Hogyan működik a Feldobox ajándék?
1

Válasszon egy
éttermet.

2

Foglalja le
asztalát

3

A helyszínen adja
át a kupont.

4

Élvezze a feldobó
élményt!
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Trattoria Pomo
D’oro - BUDAPEST
V. KERÜLET
Éttermekben,
szállodákban,
szépségintézetekben,
wellness,
sport
és
szabadidős
tevékenységekre.
08
Opus Jazz Club - BUDAPEST IX. KERÜLET
Állandó
kedvezmények a Feldobox összes
09
Fuji Japán Étterem - BUDAPEST II. KERÜLET
partnerénél, -10-15% több száz programra.
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hogy minden hónapban
megkapja az extra kedvezményes programtippeket!

budapest
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A kártya
kedvezményt
Pavillonszámos
de Paris - BUDAPEST
I. KERÜLET biztosít
Önnek
a
jövőben:
04
Gundel Étterem - BUDAPEST XIV. KERÜLET
03

07

a részletes felhasználási feltételek a katalógus 50. oldalán, és az Élménykupon hátoldalán olvashatók.

Program térkép:

Az utalvány felhasználása után vissza
fogjaArany
kapni
a Étterem
hozzá -tartozó
01
Kaviár
BUDAPEST I.kártyát.
KERÜLET
Tartsa
meg!
02
Alabárdos Restaurant - BUDAPEST I. KERÜLET

élmén

La Maréda Étterem és Bisztró - GYŐR
42. oldal
bővebb információ és kedvezményes programok listája honlapunkon a Feldobox Klub
menüpont alatt. a Klub előnyei magánszemélyeknek szólnak.
03

Arany Kaviár Étterem

Elérhetőség:
Arany Kaviár Étterem
Cím:		

1015 Budapest, Ostrom u. 19.

Honlap: www.aranykaviar.hu
Telefon: 1/201-6737
		30/685-6000
E-mail: reservation@aranykaviar.hu

IV

III
II

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére egy-egy 4 fogásos, szezonálisan
megújuló Ebéd Tasting Menü a séf ajánlásával.
Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a
szervizdíjat.
¥ Hasznos információk:
 Légkondicionált
 Kerthelyiség
 Foglaláskor, kérjük, jelezzék, hogy Feldobox

A

z Arany Kaviár egyebek közt a klasszikus cári orosz konyhát hozta el hazánkba.
Olyan csúcsétterem, amely nemzetközi mércével mérve is megállja helyét. Nem
jellemzi a minimalizmus: szőnyegek, kárpitok, boxok teszik ezt a kis váraljai
ékszerdobozt oroszosan keresetlenné. A kerthelyiség mindezt plain air-rel lazítja és
teszi ellenállhatatlanná. A konyha az - orosz ősöket felsorakoztató résztulajdonos - chef
vezényletével kifogástalan alapanyagokból dolgozik. A szezonálisan változó Tasting Menü
kivételes alkalmat kínál, hogy a mennyei ízekből többet is végigízleljen, midőn halakban,
zsenge húsokban és az ételek ízét kiemelő, friss zöldekben gazdag fogások követik
egymást, az ízlelőbimbókat gyönyörködtető desszert előtt. Az ételeket kísérhetjük passzoló,
az étlapon ajánlott borokkal, vagy más italokkal, amelyekből egy orosz étteremben szintén
nem lesz hiány.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
4-es, 6-os villamossal, vagy M2-es
metróval a Széll Kálmán tér megállóig.

kuponnal érkeznek.

¥ Programlehetőségek a környéken:
 Budai Vár
 Magyar Nemzeti Galéria
 Oscar American Bar
 Millenáris Park

¥ Nyitva tartás:
Kedd - Vasárnap: 12:00 – 15:00 és 18:00 – 24:00
között.
December 24-25-én az étterem zárva van.
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Alabárdos Restaurant

Elérhetőség:
Alabárdos Restaurant
Cím:		
		

1014 Budapest,
Országház u. 2.

Honlap: www.alabardos.hu
Telefon: 1/356-0851
E-mail: alabardos@t-online.hu

IV

III
II

¥ 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 italokat és a
borravalót.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
A Széll Kálmán tértől a 16-os,
a 16A és a 116-os buszokkal a
Szentháromság tér megállóig.

¥ Hasznos információk:

C

sodálatos, ódon ékszerdoboz a Várnegyedben, pár lépésnyire a Mátyás templomtól.
Az ide először betérő látogatót is jó ismerősnek dukáló, de cseppet sem
tolakodó szívélyességgel fogadják. Illatozó házikenyér-kóstolóval és a konyha
szezonális kínálatából merítő üdvözlőfalatok társaságában vághatunk neki az étlap
áttanulmányozásának. A számos nemzetközi elismerést begyűjtő fiatal séf, Bicsár Attila
olvasatában a „magyar konyha” kifejezés új értelmet nyer. Korszerűsített formában a
polgári magyar konyha, azon belül is elsősorban a paprika előtti, az erdélyi és az 1800as évek végének francia behatású ízvilágát idéző fogásait készíti. Szellemes, rafináltan
kifinomult kompozíciókat, amelyek a szemet és ízlelőbimbót egyaránt kényeztetik. Az
ételek és a gondosan összeállított borlapról hozzájuk társított italok ízének harmóniája
teszi feledhetetlenné itt tett kulináris kirándulásunkat.
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 Kerthelyiség / Gótikus terasz
 Élő gitárzene esténként
 Látványkonyha
 Ingyenes parkoló

¥ Programlehetőségek a környéken:
 Sándor-palota
 Halászbástya
 Magyar Nemzeti Galéria

¥ Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 19:00-23:00
Szombat: 12:00-15:00, 19:00-23:00
Vasárnap zárva.
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Pavillon de Paris

Elérhetőség:
Pavillon de Paris
Cím:		

1011 Budapest, Fő utca 20.

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

IV

III
II

VI
I V VII

XII

¥ 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 főételt és egy desszertet.
vagy
2 fő részére egy ötfogásos, havonta megújuló
degusztációs menü a séf ajánlásával.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
A Batthyány tér közelében, a 86-os
busz Szilágyi Dezső téri megállójától
3 perc sétára.

Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást és a
borravalót.

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!

¥ 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:
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Hétfő – Szombat: 12:00 – 22:00
Vasárnap zárva.
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Gundel Étterem

Elérhetőség:
Gundel Étterem
Cím:		
		

1146 Budapest,
Gundel Károly út 4.

Honlap: www.gundel.hu
Telefon: 30/603-2480, 1/889-8100
E-mail: info@gundel.hu

IV

III
II

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy vacsora.
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A vendégek egy speciális Gundel-Feldobox
étlapról választhatnak egy levest, egy főételt és
egy desszertet.
Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a
borravalót.

Elhelyezkedés / megközelítés:
A Földalattival a Széchenyi fürdő
megállóig, vagy a 72-es, 75-ös és a 79es trolival az Állatkert megállóig.

A menü tartalma évszakonként változhat, az aktuális
kínálat megtekinthető a Feldobox honlapján.

A

Gundel 1910 óta hazánk gasztronómiájának nagykövete, a boldog békeidők
mementója. Egyszer a New York Times ezt írta: „A Gundel-vendéglő nagyobb, jobb
hírverést biztosít Budapest számára, mint egy hajórakomány turistaprospektus.” Ez
a hagyomány máig nem tört meg: az étterem lélegzetelállítóan szép belső tere a patinás
falborítással, a süppedős szőnyegekkel az ízek szentélye, ahol az ételeknek kijáró tisztelet
ma is megköveteli, hogy a férfiak este zakót öltsenek... A Gundel az origó, ahonnan a XX.
század magyar konyhaművészete sokat merített, specialitásaik – mint a Gundel palacsinta
– mindenki által ismert klasszikusokká váltak. A speciális menühöz Önnek és partnerének
jár egy pohár bor is a Gundel Pincészetből. Jó időben nyitva áll a terasz a hatalmas fák
alatt, ahol lombsusogás keveredik az Állatkertből átszűrődő madárhangokkal.

¥ Hasznos információk:
 Terasz, kerthelyiség
 Kisállatokat fogadnak a kerthelyiségben
 Egyedülálló borválaszték, akár pohárral is
 Férfiaknál esténként a zakó megkívánt

¥ Programlehetőségek a környéken:
 Szépművészeti Múzeum, Műcsarnok
 Széchenyi fürdő
 Állatkert, Cirkusz
 Vajdahunyad vára

¥ Nyitva tartás:
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Hétfő–Vasárnap: 12:00 – 24:00
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Baraka Restaurant

Elérhetőség:
Baraka Restaurant
Cím:		

1051 Budapest, Dorottya utca 6.

Honlap: www.barakarestaurant.hu
Telefon: 1/200-0817
E-mail:
reservations@barakarestaurant.hu
IV

III
II

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy vacsora.
A vendégek egy speciális Baraka-Feldobox
étlapról szabadon választhatnak egy előételt/
levest, egy főételt és egy desszertet.
Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást és a
szervizdíjat.
A menü tartalma évszakonként változhat, az aktuális
kínálat megtekinthető a Feldobox honlapján.
Az étterem pénteken és szombaton este nem tudja
fogadni az Ínyencek Asztala kuponokat.

A

Baraka étterem neve a magyar csúcsgasztronómián belül is fogalom. Most új helyen, a
csodaszép Dorottya Palotában, várja azokat, akik egy különleges menüsorral kívánják
teljessé tenni estéjüket. A konyha nyitott, a titkot nem a látvány, hanem az ízek rejtik,

amelyek szezonális, kiváló minőségű alapanyagok harmonikus, mégis különleges kombinációiból
állnak össze. Lássuk, miből is válogathat a különleges est során. Fehér garnélarák carpaccio-t,
koriander-spenót pesztót és kókuszos ráklevest, esetleg érlelt skót lazacot, akácon füstölt,
zöldalma, wasabi-t, uborka zselét kóstolna, vagy inkább pórés édesburgonya raviolit és zöld curry
velouté-t? Mit szólna atlanti tőkehalhoz misoban sütve, citrusos tápiókával, szezámmal, bok
choi-jal? Vagy jöhet a kacsamell rozéra sütve, indonéz ragacsos rizzsel, Tokaji mazsolával, forralt
borral? Ha netán nem fogyaszt húst, természetesen akkor sem kell lemondania az ötcsillagos
élményről. Budapest gasztronómiai térképének egyik legfényesebb csillaga várja önt!

12

XV

XIII
VI
I V VII

XII

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
M1-es metróval a Vörösmarty térig,
majd 100 méter gyalog a Dorottya
utcában. Autóval a legközelebbi
parkolóház a Dorottya utcában.

¥ Hasznos információk:
 Asztalfoglalás szükséges
 Dress Code: smart
 Különleges borok
 Látványkonyha
 Légkondicionált
¥ Programlehetőségek a közelben:
 Szent István Bazilika
 Vörösmarty tér, Váci utca
 Duna korzó
¥ Nyitva tartás:
Hétfő-Szombat 11:30-15:00, 18:00-23:00
Vasárnap zárva.
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Csalogány 26 Étterem

Elérhetőség:
Csalogány 26 Étterem
Cím:		
		

1015 Budapest,
Csalogány utca 26.

Honlap: www.csalogany26.hu
Telefon: 1/201-7892
E-mail: info@csalogany26.hu

IV

III
II

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére egy 4 fogásos degusztációs menü a
séf ajánlásával.
Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a
borravalót.
¥ Hasznos információk:

A

Csalogány utcában található Csalogány 26 étterem már nevében is
megfogalmazza, hogy nem rövidtávra tervez. Buda egyik csendes részében,
de közel a belvároshoz működő Csalogány 26-ba betérő vendég garantáltan
azt kapja, amiért érdemes étterembe menni. Kellemes, családias környezetben
fogyaszthatjuk itt a csúcsgasztronómia csodáit, melyek a szezontól függően
változnak. A séf, aki maga a tulajdonos is egyben, semmit nem bíz a véletlenre, saját
és kisebb ökogazdaságokból kerül ki a zöldségek és húsok nagy része az asztalra. Mi
sem természetesebb, mint egy jó ebédhez ízletes borokat fogyasztani. A Csalogány
utcában erre is tökéletes lehetőség nyílik, hiszen a gazdag borválasztékban mindenki
megtalálja a neki legkedvesebb nedűt. Szép, budai környezetben a konyhaművészet
magasiskolása várja a gasztronómia szerelmeseit.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
M2-es metróval a Batthyány térig,
ahonnan 600 méterre található.

 Előzetes asztalfoglalás szükséges.
 Parkolás az utcán lehetséges.
 WiFi.
 Akadálymentesített.

¥ Programlehetőségek a környéken:
 Mária Magdolna-templom
 Hadtörténeti Intézet és Múzeum
 Szent Anna Templom
 Koller Galéria

¥ Nyitva tartás:
Kedd-Szombat: 12:00-15:00 és 19:00-22:00
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Trattoria Pomo D’oro

Elérhetőség:
Trattoria Pomo D’oro
Cím:		
		

1051 Budapest,
Arany János utca 9.

Honlap: www.pomodorobudapest.com
Telefon: 1/302-6473
E-mail: info@pomodorobudapest.com
IV

III
II

¥ 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. Szabadon
választhatják bármelyik ételt az „Ízletes halleves
Brindisi módra” kivételével.
Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a
borravalót.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
M3-as metróval az Arany János utcai
megállóig. Autóval a legközelebbi
parkolóház: Széchenyi térnél vagy a
Szent István Bazilikánál.

¥ Hasznos információk:

T

alán az olasz tulajdonos teszi... Vagy az olasz séf... Netán az eredeti, speciális olasz
hozzávalók... Esetleg a csodás olasz borok... Annyi bizonyos, hogy a Pomo D’oro a
legolaszabb olasz étterem itthon, amelynek népszerűsége a nyitás óta töretlen! Az
étlap a friss hozzávalók kínálatának megfelelően változik: mindig új, heti és szezonális
ajánlatokkal lep meg. Ami állandó, az a kiszolgálás és a konyha egységesen magas
színvonala. Bármit is választunk, nem fogunk csalódni. Bár az Arany János utcában ülünk,
a tányérunkra kerülő ízletes és rusztikus fogásokat kóstolva beragyogja a lelkünket az
itáliai napfény... Itt a jó értelemben vett autentikus és házias olasz konyhával találkozunk,
amely minden ízében azt nyújtja, amit Olaszországban kapnánk. Hihetetlen a választék a
kézzel gyúrt tésztáktól a pizzákig, a levesektől a friss rák- és húsfélékig, az étkezés végén
kényeztető bársonyos panna cottától a mascarponéig... Bravissimo!

 Egyedülálló magyar és olasz borválaszték, akár
pohárral is
 Kisállatokat fogadnak a teraszon
 Fatüzelésű kemence
 Kiemelkedő grappa és pálinka szelekció
 Gastronomia Pomo D’oro delikáteszüzlet

¥ Programlehetőségek a környéken:
 Szent István Bazilika
 Szabadság téri park
 Duna korzó

¥ Nyitva tartás:
Hétfő-Vasárnap: 12:00-24:00
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Opus Jazz Club

Elérhetőség:
Opus Jazz Club
Cím:		

1093 Budapest, Mátyás utca 8.

Honlap: www.opusjazzclub.hu
Telefon: 1/216-7894
E-mail: info@opusjazzclub.hu
		foglalas@opusjazzclub.hu

IV

III
II

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére egy 4 fogásos ebéd vagy vacsora.
A vendégek az étterem étlapjáról szabadon
választhatnak egy előételt, egy levest, egy főételt
és egy desszertet.
Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és
a borravalót.

XV

XIII
VI
I V VII

XII

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
A Budapesti Corvinus Egyetem új
épülete mellett, bal oldalon található
a Mátyás utca.

¥ Hasznos információk:

A

zenerajongóknak nem szükséges bemutatni a Budapest Music Centert: a helyet,
ahol világhírű előadók egymásnak adják a kilincset. Most mégsem csupán zenei
programra hívjuk Önt. Az intézményben nem régen nyílt az Opus Jazz Club, ahol a
zene élvezete mellett nem szorul háttérbe az ételek élvezete sem. Szóljunk most kicsit
mégis az előbbiről, hiszen a zene olyan hobbi, amely egy életen át elkíséri az embert,
ezen belül a jazz az, amiből soha nem lehet kigyógyulni, csak egyre mélyebbre zuhanni
benne. Az Opus Jazz Clubban a zuhanás garantált, hisz a műfaj ezerfelé ágazó, s a hely
minél szélesebb spektrumot törekszik felölelni. Ráadásul olyan előadók lépnek fel itt,
akik nem egy színpadon varázsolták már el közönségüket. A különleges zenei csemegék
mellett más finomságokat is kipróbálhat a vendég. Az étterem bisztró stílusú konyhája
évszakonként változó étlappal rendelkezik, melyben mindig talál finom zöldség leveseket,
kiváló rizottókat és gourmet desszerteket.
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 Asztalfoglalás szükséges.
 Légkondicionált.
 Hetente több alkalommal jazz koncertek,

általában 21:00 órától.
¥ Nyitva tartás:

Hétfő – Kedd: 11:30 – 17:30
Szerda – Péntek: 11:30 – 24:00
Szombat: 19:00 – 24:00
Vasárnap: zárva.
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Fuji Japán Étterem

Elérhetőség:
Fuji Japán Étterem
Cím:		
		

1025 Budapest,
Csatárka utca 54.

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

III

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

A

Fuji Japán Étterem nem csupán egy sushi-bár, hanem 26 éve 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 japán 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.
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2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy vacsora.
A vendégek az étterem étlapjáról szabadon
választhatnak a következők szerint:
 1-1 előételt a „Sushi előétel” kategóriából
 1-1 tetszőleges főételt a Tenger gyümölcsei,
húsok és zöldségek rántva, vagy grill ételek, vagy
tészta ételek, vagy különleges sushi tekercsek, vagy
2db-os „sushi választás szerint” kategóriákból
 1-1 desszertet.
vagy
2 fő szabadon választhat 1-1 főételt az alábbiak
közül, valamint 1-1 desszertet:
 Szójában sült angolna rizságyon, savanyúsággal,
Miso levessel
 Párizsiasan sült királyrák, királylazac, tintahal, kagyló
 Párizsiasan sült királyrák
 Bármilyen főzőasztalon készült étel

II

XV

XIII
VI
I V VII

XII

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

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

Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a borravalót.
¥ 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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Innio Food Wine Coffee

Elérhetőség:
Innio Food Wine Coffee
Cím:		
		

1051 Budapest,
Október 6. utca 9.

Honlap: www.innio.hu
Telefon: 70/311-1010
E-mail: elnio@innio.hu
IV

III
II

VI
I V VII

XII

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére egy 4 fogásos ebéd. A vendégek az
étlapról szabadon választhatnak egy előételt, egy
levest, egy főételt és egy desszertet.
vagy
2 fő részére egy 3 fogásos vacsora. A vendégek
az étlapról szabadon választhatnak egy előételt/
levest, egy főételt és egy desszertet.

XV

XIII
XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
73-as busszal az Arany János utcáig,
vagy M1, M2, M3-as metrókkal a Deák
Ferenc térig. Mindkét állomástól pár
perc sétára található.

Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a borravalót.

I

nni jó, enni jó, élni jó! Ha ezt ön is így gondolja, akkor ez a program kiváló élményt ígér. Az
Innio Food Wine Coffee olyan létesítmény ugyanis, ahol az élet élvezetéhez minden adott. A
hely a Bazilika szomszédságában, a belváros egyik legjobb hangulatú részén található, így
az oldott, pezsgő hangulat felől nem lehet kétségünk. A szép, letisztult, ám személytelennek
semmiképpen nem nevezhető enteriőrben érdemes külön kiemelni a világítást, amely a
jókedvű és a választékot a legapróbb részletekig ismerő és szívesen ismertető felszolgálók
mellett sokat hozzátesznek a pazar atmoszférához. Térjünk rá az ízekre, hiszen ez a kaland
első sorban erről szól. Az újhullámos bisztrókonyhát a Gault Millau 15 pontra értékelte. Az
ételek magyar hagyományokból építkeznek, ám a világban, különösen Skandináviában zajló
gasztroforradalom szintén ott hagyta névjegyét a konyhán. Kiváló, friss alapanyagok, tiszta,
kíméletes feldolgozás, semmi felesleges körítés. Az itt elköltött ebéd, vagy vacsora alatt
érdemes közelebbről is szemügyre venni hazánk egyik legimpozánsabb borkínálatát is!
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¥ Hasznos információk:
 Előzetes asztalfoglalás szükséges.
 Kültéri asztalok.
 Ingyenes WiFi.

¥ Programlehetőségek a környéken:
 Szent István Bazilika
 Magyar Állami Operaház
 Országház

¥ Nyitva tartás:
Hétfő - Csütörtök: 12:00-24:00
Péntek - Szombat: 12:00-1:00
Vasárnap: 12:00-24:00
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Palace Restaurant

Elérhetőség:
Palace Restaurant
Cím:		
		

1088 Budapest,
Rákóczi út 43-45.

Honlap: www.palacerestaurant.hu
Telefon: 1/477-5485, 30/676-1887
E-mail: h3560-fb@accor.com

IV

III
II

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére egy 3 fogásos ebéd, vagy vacsora. A
vendégek az étterem étlapjáról választhatnak egy
levest, egy főtelt és egy desszertet.
vagy
2 fő részére egy 2 fogásos ebéd, vagy vacsora. A
vendégek az étterem étlapjáról választhatnak egy
előételt és egy főtelt.

XV

XIII
VI
I V VII

XII

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
M2-es metróval, vagy az 5, 7, 8, 112,
133E jelzésű buszokkal a Blaha Lujza
térig, ahonnan 3 perc sétára található.

Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a
borravalót.

B

udapest pezsgő szívében található ez a különleges étterem. A műemléképületben
működő Palace Restaurant tökéletesen ötvözi a hagyományt és a modernitást.
A korszellemnek megfelelően az étlap nem a mennyiséget, hanem a minőséget
helyezi előtérbe. A választékban megtalálható ételek a tradicionális magyar
gasztronómia értékeit hordozzák, de mindig újragondolva, naprakészen. Az étterem
nem csak a külföldről ide látogató turisták előtt tárja szélesre kapuját, szeretettel
látják itt vendégül a magyar konyha hazai szerelmeseit is. A belvárosi tetőkertben
nőtt saját termesztésű fűszerek adják meg az ínyencségek utánozhatatlan zamatát.
Az étterem profi csapata elegáns, mégis barátságos kiszolgálással járul hozzá, hogy
az itt elköltött ebéd, vagy vacsora felejthetetlen élménnyé váljon. És hogy a test
mellett a lélek is felüdüljön, minden este élő zene varázsolja el a vendégeket.

¥ Hasznos információk:
 Előzetes asztalfoglalás szükséges.
 Akadálymentesített.
 Etetőszék.

¥ Programlehetőségek a környéken:
 Árpád-házi Szent Erzsébet Plébániatemplom
 Raoul Wallenberg emlékpark
 Erkel Színház

¥ Nyitva tartás:
Minden nap: 12:00-15:00 és 19:00-23:00
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Walter Vendéglő

Elérhetőség:
Walter Vendéglő
Cím:		

2074 Perbál, Fő utca 26.

Honlap: www.waltervendeglo.hu
Telefon: 26/570-007, 20/390-5418
E-mail: info@waltervendeglo.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére egy 3 fogásos ebéd vagy vacsora.
A vendégek az étterem havonta megújuló
étlapjáról szabadon választhatnak egy levest, egy
főételt, és egy desszertet.
A szolgáltatás nem tartalmazza az italfogyasztást
és a borravalót.

M

indenki szeret néha elszakadni a nagyváros zajától, vidékre ruccanni, olykor cél nélkül

Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapesttől 39 km-re az M1-es
autópályán, majd a 102 úton Perbálig.

¥ Hasznos információk:
 Kerthelység, terasz
 Előzetes asztalfoglalás szükséges
 Gróf Buttler pincészet borai kóstolhatóak

nekivágni az országútnak. Mi lehet jobb ilyenkor, mint szép tájak között megérkezni egy
hangulatos vendéglőbe, ahol az ínyenc utazót szeretettel látják, ahol olyan séfek főznek,

akik a szívből jövő vidéki vendéglátásban hisznek. A Walter Vendéglő visszafogott belső környezettel
és hangulatos kerti terasszal várja az ide érkezőket. A rövid, de változatos étlapra kerülő fogások a
polgári konyha remekei, melyek környékbeli, friss alapanyagokból, a magyar hagyományok alapján

¥ Programlehetőségek a környéken:
 Pilis és Budai-hegység
 Meszes-hegy (Kopasz)
 Sárkányfa
 Pincesor

készülnek. Mikor az ízek összeérnek, mikor az alapanyagok, a fűszerezés és az odafigyelés egy
harmonikus élménnyé állnak össze, akkor van kész az étel, melyet aztán újragondolt, modern
feldolgozásban tálalnak elénk. Végre átélhetjük az érzést, hogy milyen volt mikor még volt idő
mindenre, a beszélgetésre, az odafigyelésre, egymásra. A Walter Vendéglő biztosítja ehhez a

¥ Nyitva tartás:
Kedd-Szombat: 12:00-22:00
Vasárnap: 12:00-20:00
Hétfő: zárva

legmagasabb szintű gasztronómiai élményt, a szívélyes vendéglátást, a felejthetetlen időtöltést.
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Nosztalgia Garden - Ízkertészet

Elérhetőség:
Nosztalgia Garden - Ízkertészet
Cím:		
		

8200 Veszprém,
Kittenberger K. u. 11.

Honlap: www.nosztalgiagarden.hu
Telefon: 88/590-073
E-mail: villamedici@villamedici.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére egy előétel/ leves, mellé főétel és
savanyúság, valamint desszert, melyet a vendégek
az étterem étlapjáról szabadon választhatnak.
Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a
borravalót.
¥ Hasznos információk:

V

eszprémben, a viadukt lábánál található a Nosztalgia Garden - Ízkertészet. Kiváló
konyhája révén évek óta a magyar gasztronómia élvonalába tartozik. Visszajáró
vendégei külföldön és az ország legkülönbözőbb pontjain hírét vitték. A konyha
nemzetközi, magyar jegyekkel. Érdemes megkóstolni a szarvascombot vadasan, de
aki mangalicalakomára vágyik, annak sem kell továbbállnia. Az ételek elkészítésén
nagy kreativitás és magabiztosság érződik. Az ízletes és könnyű ebédek híve színes
halválasztékot talál és finomabbnál finomabb fogások között szemelgethet. A húsevőnek
szintén nem kell megtartóztatnia magát. Kiváló kacsamell filé, borjúbécsi és házi
szárnyasok fehér húsa fogadja. A töltekezés befejeztével tegyen egy sétát a szépen
gondozott kertben, a kis tó mellett, sétáljon a viadukt fényei alatt, és élvezze ki a tökéletes
ebéd vagy vacsora minden örömét.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
Veszprémben az Állatkert mellett.
Budapesttől 120 km: M7-es
autópályán Székesfehérvárig, onnan a
8-as úton Veszprémig, át a viadukton,
onnan táblákkal jelezve.

 Kerthelyiség
 Légkondicionált
 Részlegesen akadálymentes
 Etetőszék
 Wifi

¥ Programlehetőségek a környéken:
 Veszprémi vár
 Várszínház
 Állatkert
 Petőfi Színház
 Veszprém Aréna
 Herendi Porcelánmanufaktúra

¥ Nyitva tartás:
Hétfő-Vasárnap: 12:00-22:00
Az étterem december 24-26. között zárva tart.

29

Ráspi Étterem

Elérhetőség:
Ráspi Étterem
Cím:		

9421 Fertőrákos, Fő u. 72.

Honlap: www.raspi.hu
Telefon: 99/355-146
		30/400-2557
E-mail: raspi@raspi.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére egy négyfogásos ebéd vagy vacsora.
A vendégek egy speciális Ráspi–Feldobox
menüből választhatnak egy előételt, egy levest,
egy főételt és egy desszertet.
Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a
borravalót.
A menü tartalma évszakonként változhat, az
aktuális kínálat megtekinthető a Feldobox
honlapján.

E

z a csúcsétterem megér egy kirándulást. A fertőrákosi Ráspi pincészet borai és házias
fogásai először a külföldi vendégek figyelmét ébresztették fel, akik kizárólag ezért
az élményért látogattak el a Fertő-tó környékének csodaszép vidékére. Az étterem
és borászat tulajdonosa nem szaklapokból és divatáramlatokból nyeri az ihletet. Az ő
tanácsadója a természet. Ez tükröződik a mindig friss, természetes és a kiváló ízeknek
teret engedő menüben, valamint a nagy múltú, nagyhírű pincészet csúcsminőségű
borkínálatában egyaránt. Ha kíváncsi az Alpokalja tájának zamataira, illatára, és a pincészet
családias, otthonos éttermére, amely csupán a visszajáró vendégek elragadtatásának
köszönhetően vált Európa-hírűvé, látogasson el Ön is a Ráspi étterembe, és legyen részese
a páratlan gasztronómiai élménynek, amely a tehetség, a jó ízlés és a természettel való
összhang találkozásából születik újjá nap mint nap.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
Soprontól 9 km, Budapesttől 220 km
az M1-es autópályán Eneséig, onnan
a 85-ös úton Nagycenkig, majd Balfon
keresztül Fertőrákosig, a főút mentén.

¥ Hasznos információk:
 Terasz
 Borospince, borkóstolók
 Kisállatokat fogadnak
 Egyedülálló borválaszték, akár pohárral is

¥ Programlehetőségek a környéken:
 Városlátogatás Sopronban
 Fertő-Hanság Nemzeti Park
 Kajakozás a Fertő-tavon

¥ Nyitva tartás:
Hétfő-Vasárnap: 12:00-23:00
(Október 1-től Március 1-ig, Hétfő-Kedd: szünnap)
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Kistücsök Étterem

Elérhetőség:
Kistücsök Étterem
Cím:		
		

8636 Balatonszemes,
Bajcsy Zs. u. 25.

Honlap: www.kistucsok.hu
Telefon: 84/360-133
E-mail: kistucsoketterem@t-online.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére egy négyfogásos ebéd vagy vacsora.
A vendégek az étterem étlapjáról választhatnak
egy előételt, egy levest, egy főételt és egy
desszertet.
Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a
borravalót.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapesttől 130 km-re az M7-es
autópályán Balatonszemesig, a fő út
mentén.

¥ Hasznos információk:

A

z étterem „motorja” Csapody Balázs tulajdonos és Jahni László konyhafőnök
húszéves barátsága, amelyből a betérő a gondosan kitalált és igen magas színvonalon
megvalósított finomságokat, no meg a szívélyes vendéglátást élvezheti. Ide az
ember azért jön, hogy a balatoni halakat, a környékbeli vadakat és a régió legkiválóbb
borait autentikus környezetben kóstolhassa. Az étterem a hagyományok megőrzése
és bővítése mellett a folyamatos fejlődés mellett tette le a voksát, nem véletlen, hogy
nagy elismerésre tett szert, rengeteg a visszajáró törzsvendég. A vidék jellegzetes ízei a
Kistücsök tálalásában tökéletes gasztronómiai élményt nyújtanak; akár egy kerékpártúra
után is érdemes betérni, miután a lelkünk már jóllakott a balatoni táj szépségével. Talán a
„régiónk ízei” négyfogásos menü fejezi ki legjobban, hogy abban az évszakban vagy abban
a hónapban mit gondolnak a konyháról, ez tekinthető egyfajta filozófiának is.
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 Egyedülálló regionális borválaszték, akár
pohárral is
 Borkóstoló programok, bortúrák
 Kerthelyiség
 Kisállatokat fogadnak

¥ Programlehetőségek a környéken:
 Balaton, strand, vitorlázás
 Kerékpár- és borturizmus
 Postamúzeum, Latinovits Múzeum

¥ Nyitva tartás:
Hétfő – Vasárnap: 11:00 – 23:00
December 24-26. között zárva.
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Hotel Aqua Eger*** Szálloda és Étterem

Elérhetőség:
Hotel Aqua Eger*** Szálloda és Étterem
Cím:		

3300 Eger, Maklári út 9.

Honlap: www.zsalyabisztro-eger.hu
Telefon: 36/780-888, 36/780-800
E-mail: info@hotelaqua-eger.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére egy négyfogásos ebéd vagy vacsora. A
vendégek szabadon választhatnak egy előételt, egy
levest, egy főételt és egy desszertet az A la carte
étlapról.
Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást és a
borravalót.
¥ Hasznos információk:

E

ger városa méltán az egyik legnépszerűbb turisztikai célpont Magyarországon. Történelmi
nevezetességei, világhírű borvidéke, kulturális élete egyéni, csodás hangulatot adnak
a városnak. Érdemes felfedezi gasztronómiai különlegességeit is, hiszen csak akkor

ismerhetünk meg egy környezetet, ha elmélyülünk étkezési kultúrájában is. A Hotel Aqua
Eger*** Szálloda és Étterem Eger szívében található csendes környezetben, hatalmas kerttel.
A hagyomány és az újszerűség ötvöződik itt, tökéletes harmóniát hozva létre. A friss, szezonnak
megfelelő alapanyagokból készült ínyencségek mellé a környék legjobb borait ízlelhetjük meg,
szarvasgomba szezonban, természetesen ez a különlegesség játssza a főszerepet. Hazai
ízeink, mint a mangalica, a pisztráng, vagy akár a fatüzelésű kemencében sült kovászos kenyér
kóstolása nem csak gasztronómiai élményt jelent, de egy pillanatra összeköti a jelent a múlttal,
egy kicsit megállítva az időt, hogy átélhessük az értékeket, amik nem változnak.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
Az M3-as autópálya felől a 3-as,
majd a 25-ös főúton közelíthető meg.
Az étterem a város központjában
található.

 Előzetes asztalfoglalás szükséges (minimum 2
nappal az érkezés időpontja előtt)
 Szezonális alapanyagok
 Egri borok széles választéka
 Légkondicionált
 Kerthelyiség
 Szálláslehetőség helyben (Feldobox élménykártyával
10% kedvezmény)

¥ Programlehetőségek a környéken:
 Egri vár, minaret, bazilika, Dobó tér, Érsekkert
 Gárdonyi Géza Emlékmúzeum és Gárdonyi kert
 Művészetek Háza és Kopcsik Marcipánia.
 Egri Termál- és Strandfürdő, Törökfürdő
 Fúzió Bikavér Múzeum (Feldobox

élménykártyával 10% kedvezmény)
¥ Nyitva tartás:
Minden nap: 12:00-22:00
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Végállomás Bistorant

Elérhetőség:
Végállomás Bistorant
Cím:		

3534 Miskolc, Dorottya utca 1.

Honlap: www.vegallomasetterem.hu
Telefon: 46/402-952
E-mail: info@vegallomasetterem.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére egy 5 fogásos ebéd vagy vacsora.
A vendégek az étterem étlapjáról szabadon
választhatnak egy előételt, egy levest, egy főételt,
egy sajttálat és egy desszertet.
Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a
borravalót.

M

iskolc Magyarország egyik legjelentősebb városa, mely rohamosan fejlődik
kulturálisan, turisztikailag egyaránt. Itt, Miskolcon nyílt meg nemrég a
Végállomás Bistorant, mely új színt hozott a helyi gasztronómia palettájára.

Alapvető érték itt a minőség, a helyi termelőktől származó alapanyagok használata,
a szenvedélyes hozzáértés. A Végállomás a magas színvonalú konyhaművészeten túl
nagy hangsúlyt fektet a részletekre is, hogy a vendégek maradéktalanul jól érezhessék
magukat. A tágas belső tér, a gyönyörű terasz, a családias hangulat garantálja, hogy
aki egyszer felkereste ezt az éttermet, szívesen visszatér ide. Várvizi Péter kreatív séf
és Krusóczki Tamás sommelier szakértelme biztosítja, hogy a kiváló ételek, és italok
szerelmeseinek tökéletes élményben legyen része. A kulináris kalandozások mellett a
Végállomás változatos programokkal teszi felejthetetlenné az itt töltött perceket.
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¥ Hasznos információk:
 Az utalvány felhasználható az étterem saját
rendezvényein is.
 Légkondicionált.
 Akadálymentesített.
 Terasz.
 Ingyenes parkoló.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Az étterem a LÁEV kisvasút
miskolci végállomásánál található.
Tömegközlekedéssel az 1V
villamossal, valamint az 1-es és
54-es buszokkal közelíthető meg.
Ingyenes parkolási lehetőség az
étterem mögött.

¥ Programlehetőségek a környéken:
 Miskolci Nemzeti Színház.
 Miskolci Állatkert.
 Diósgyőri vár.
 Miskolctapolcai Barlangfürdő és Bobpálya.
 Aggteleki Nemzeti Park és Bükki Nemzeti Park.
 Látogatás Lillafüredre.
¥ Nyitva tartás:
Hétfő-vasárnap: 11:00-22:00
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IKON Debrecen

Elérhetőség:
IKON Debrecen
Cím:		

4025 Debrecen, Piac utca 23.

Honlap: www.ikonrestaurant.hu
Telefon: 30/555-7766
E-mail: foglalas@ikonrestaurant.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére egy 3 fogásos ebéd vagy vacsora a
séf ajánlásával.
Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást és
a borravalót.
¥ Hasznos információk:

Elhelyezkedés / megközelítés:
Az étterem Debrecen belvárosában,
a Kossuth térnél található. Fizetős
parkolás az utcán vagy a Dósa Nádor
téren.

 Asztalfoglalás szükséges
 Friss alapanyagok hazai kistermelőktől
 Terasz
 Saját márkás bor és kávé kapható

A

csúcsgasztronómia elkötelezett hirdetői, sztárséfek, kritikusok, gasztro-szerzők
a világon mindenütt, egytől egyig vallják: a kiváló minőségű étel alapja és lelke a
kiváló alapanyag. Így van ezzel Pataky Péter, a debreceni Ikon étterem séfje is, aki,

miközben a környékbeli tanyákról beszerzett összetevőkből készíti páratlan, kifinomult,
hol hagyománytisztelő, hol nemzetközi ihletésű fogásait, arra is rávilágít, mitől lehet
igazán élvezetes egy vajas kenyér némi paradicsommal. Az élvonalbeli technológiával
felszerelt konyhából a vendég asztalára mindig szezonális, friss és páratlanul finom
ételek kerülnek, amelyek kreativitásról, megkérdőjelezhetetlen szakmai tudásról és

¥ Programlehetőségek a környéken:
 Modern és Kortárs Művészeti Központ
 Református Nagytemplom
 Medgyessy sétány
 Déri Múzeum

¥ Nyitva tartás:
Hétfő-Szombat: 11:30-23:00
Vasárnap: 11:30-15:00

az alkotás szeretetéről árulkodnak. Ha Debrecenben jár, látogasson el a város legjobb
éttermébe, és élvezze az ízeket, amelyek önt is a kompromisszumok nélküli élvezetek
világába röpítik!
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Óbor Étterem - Bock Pincészet

Elérhetőség:
Óbor Étterem - Bock Pincészet
Cím:		

7773 Villány, Batthyány u. 15.

Honlap: www.bock.hu
Telefon: 72/492-919, 30/997-5600
E-mail: recepcio@bock.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére egy 4 fogásos ebéd vagy vacsora
A vendégek az étterem étlapjáról szabadon
választhatnak egy előételt, egy levest, egy főételt
és egy desszertet.
Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást és
a borravalót.
A program tartalmaz egy vezetett pincelátogatást is.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Az M6-os autópályáról a 6. számú
kijáratán Szederkény/Villány/ Bóly
irányába kell lejönni, innen 7 km
Villány szívéig.

¥ Hasznos információk:

N

em akármilyen vacsorára hívjuk. Ajánlatunkban most egy olyan névvel találkozhat,
amely Magyarország bor és gasztronómiai térképén egyaránt a legmarkánsabb
helyek egyikét foglalja el. A helyszín Villány, a név pedig nem más, mint a Bock. Az

Óbor Étteremben fantasztikus borkínálat várja, természetesen az azokhoz komponált,
pazar fogások kíséretében. Rusztikus, házias stílus, folyamatosan megújuló étlap,
fenséges ízek. Ha Ön él-hal a finom borokért és a nagy gasztronómiai élményekért, Bock

 Előzetes asztalfoglalás szükséges.
 A pincelátogatáshoz pulóver ajánlott.
 Szálláslehetőség helyben a Hotel Ermitage****-ban.
 Alkoholos ital fogyasztása csak 18 éven felülieknek.

¥ Programlehetőségek a környéken:
 Templom-hegyi kőbánya.
 Villányi borfesztivál.
 Siklós-Villányi borút.

József éttermében kiválóan érzi majd magát. Az Óbor Étterem teraszán ücsörögve, Villány
mediterrán lankáit szemlélve, talán még ízletesebb minden falat. Látogasson hát el a
nagy múltú és még nagyobb jövőjű Bock Pincészet éttermébe, vegyen részt a vacsorán,
látogassa meg az üzemet, ahol ide s tova 30 éve készülnek a világhírű borok, s ha van kedve
térjen nyugovóra a Hotel Ermitage**** lakájos vendégszobáinak egyikében.
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¥ Nyitva tartás:
Óbor Étterem:
Vasárnaptól csütörtökig 11:00 – 20:00
Pénteken és szombaton 11:00 – 22:00
Pincelátogatás:
Minden nap 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 és 18:00
órakor.
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La Maréda Étterem és Bisztró

Elérhetőség:
La Maréda Étterem és Bisztró
Cím:		

9021 Győr, Apáca utca 4.

Honlap: www.lamareda.hu
Telefon: 96/510-982
E-mail: info@lamareda.hu

¥ 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 főételt és egy
desszertet.
Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást és a
borravalót.

A

győri La Maréda története a XVII. században kezdődött, ám ez a kiváló étterem
tizenkét éve örvendezteti a csúcsgasztronómia elkötelezettjeit különleges
ételeivel. A régi korok hagyományait még most is őrzik a falak, ám a tányérokon

mindez a legkifinomultabb ízléssel és a legmodernebb technológiákkal találkozik.
A séf, a magyar és a mediterrán konyha ötvözésével készített fogások megálmodója,
számos rangos hazai és nemzetközi díjjal bizonyította, hogy kreatív stílusa és a tradíciót
új elemekkel gazdagító konyhája mindenki számára valódi gasztronómiai élmény. Az
ételek természetesen mindig szezonálisak, és az alapanyagok gyakran Franciaországból
valók. Ha Győrben jár, mindenképp látogasson el a La Maréda Étterembe, de ez a mesés
gasztronómiai élmény külön is megér egy kirándulást.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
A Püspöki Székesegyháztól gyalog
3 percre, az Apáca utca elején.
Parkolási lehetőség 150 méterre, a
Duna kapu parkolóházban.

¥ Hasznos információk:
 Előzetes asztalfoglalás szükséges.
 Szezonális alapanyagok.
 Széles borválaszték.
 Légkondicionált étterem.
 Nyáron terasz.
¥ Programlehetőségek a környéken:
 Győri Nemzeti Színház, Győri Balett, Győri
Filharmonikus Zenekar.
 Püspöki Székesegyház, Múzeumház Győr, Városi
Művészeti Múzeum.
 Vízi sportok a Red Water-nél (Feldobox
élménykártyával 10% kedvezmény).
 Szálláslehetőség a Klastrom Hotelben (Feldobox
élménykártyával 10% kedvezmény) vagy a Barokk
Hotel Promenád****-ban.
¥ Nyitva tartás:
Hétfő-Szombat: 8:00-24:00
Vasárnap: 8:00-22:00
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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
feltüntetni, de megtesszük honlapunkon. Látogasson el oldalunkra,
nézze meg került-e új program ebbe a csomagba! Videók és
élménybeszámolók között is böngészhet.

www.feldobox.hu
Hírek és újdonságok a Facebook oldalunkon is!

Sikerült választania?
Jó étvágyat kívánunk!
Miután felhasználta ajándékát, töltse ki
elégedettségi kérdőívünket honlapunkon,
vagy a mellékelt papír kérdőíven. A kitöltők
között minden hónapban egy Kastélyszálló
ajándékot sorsolunk ki!
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Élményajándékaink
Meghívás 1 vagy akár több főnek egy felejthetetlen
kalandra, földön, vízen vagy levegőben.

140

Meghívás 1 vagy több fő részére
egy garantáltan szívdobogtató élményre.

PROGRAM KÖZÜL
VÁLASZTHAT

130

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

100

PROGRAM KÖZÜL
VÁLASZTHAT

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

100

Tematikus ajándékdobozok

Meghívás 1 vagy több fő részére
egy új hobbi felfedezésére.

80

25

30

SZÁLLODA KÖZÜL
VÁLASZTHATNAK

20

50

1-4 éjszakás üdülés 2 főnek,
különleges programokkal.
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GOURMET ÉTTEREM
KÖZÜL VÁLASZTHATNAK

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

KASTÉLYSZÁLLÓ KÖZÜL
VÁLASZTHATNAK

35

AUTENTIKUS ÉTTEREM
KÖZÜL VÁLASZTHATNAK

Meghívás 2 fő részére egy exkluzív
gasztronómiai élményre.

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

12

PROGRAM ÉS TANFOLYAM
KÖZÜL VÁLASZTHAT

Meghívás 2 fő részére
egy háromfogásos ebédre vagy vacsorára.

PROGRAM KÖZÜL
VÁLASZTHATNAK

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

ÚTI CÉL KÖZÜL
VÁLASZTHATNAK

PROGRAM KÖZÜL
VÁLASZTHAT

BORPROGRAM KÖZÜL
VÁLASZTHATNAK

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

70

ÍNYENC PROGRAM
KÖZÜL VÁLASZTHATNAK
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Bővebb információ: www.feldobox.hu
100

PROGRAM KÖZÜL
VÁLASZTHAT
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Energikus feltöltődés Szabadidő,
Wellness és Gasztronómia területen
energia
információk
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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.

kártya

ajándék

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

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

fantázia

Termékeink országszerte közel 200 boltban kaphatók. A teljes lista
megtalálható honlapunkon.
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)
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Vegyes ajándékkártyák

ingyenes házhozszállítás!
Æ Havonta frissülő programajánlónkban saját maga számára válogathat számos vonzó árú szabadidős tevékenység között.
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ÚJ

Æ Részletes információkat talál a Feldobox-ról és partnereiről.
Æ Kedvező feltételek mellett rendelhet ajándékokat: kényelem, -8% és

PROGRAM KÖZÜL
VÁLASZTHATNAK

Látogasson el honlapunkra: www.feldobox.hu

Meghívás 1 vagy több fő részére
egy különleges kulturális programra

Érdeklődik vagy rendelni szeretne ?

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.
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