Tartalom

Üdvözöljük a feldobó élmények világában!

Klub

Kóstoló 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 70 program közül - nem lesz könnyű! - és nem
marad más hátra, mint élvezni a felejthetetlen élmény
minden pillanatát!
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A

z ember annyiszor születik újjá, ahányszor valami addig ismeretlent próbál ki. A
választás kifejezetten nehéz, hiszen most rengeteg olyan kóstoló közül választhat,
amely kiragadja a hétköznapok megszokott világából, és új gasztronómiai távlatok
felé sodorja. A programok különlegesek és egyediek, a hazánkban fellelhető kulináris
vonatkozású élmények legjavát kínálják. Döntse el, hol kezdi, a továbbiakra pedig egy jó
tanács: „Ebből is egy kicsit, meg abból is egy kicsit!”

A Feldobox csapat

Válasszon egy
programot.

2

Foglalja le
a partnernél.

3

A helyszínen adja
át a kupont.

4

Élvezze a feldobó
élményt!

A részletes felhasználási feltételek a katalógus 90. oldalán, és az Élménykupon hátoldalán olvashatók.
A katalógus néhány programja alkoholos italokat tartalmaz, ezért kötelességünk felhívni szíves figyelmét arra,
hogy a túlzott alkoholfogyasztás veszélyes lehet az egészségre. Inkább a minőséget keresse, és ne a mennyiséget.
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menüpont alatt. A Klub előnyei magánszemélyeknek szólnak.

Cukrászművészet felsőfokon

Elérhetőség:
Zazzi cukrászda és kávézó
Cím:		

1037 Budapest, Bécsi út 57-61.

Honlap: www.zazzi.hu
Telefon: 1/240-0688
IV

III
II

VI
I V VII

XII

vagy
2 főre szabadon választható 1-1 sütemény, 1-1
kávé/tea/üdítő, valamint elvitelre 5 sütemény.
vagy
3 főre szabadon választható 1-1 sütemény, 1-1
kávé/tea/üdítő, valamint elvitelre 3 sütemény.

VIII

XVI
X

XVII

XIX

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra
1 főre szabadon választható 1 sütemény, 1 kávé/
tea/üdítő, valamint elvitelre 7 sütemény.

XIV

IX

XI

jelent meghívást:

XV

XIII

XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
Busszal vagy H5-ös HÉV-vel a Kolosy
térig, onnan 5 perc séta. Autóval
parkolási lehetőség az utcán, vagy
az Új Udvar Bevásárlóközpont
mélygarázsában. Bejárat a Dereglye
utca felől.

A vendégek 1 sütemény helyett választhatnak 3
db macaront is.

A

népszerű Zazzi Cukrászda 2013-ban Budapestre költözött, de alapelveihez,
filozófiájához továbbra is hű maradt. Az itt dolgozó cukrászmesterek
Franciaországban sajátították el a szakma fogásait, titkait. A cukrászda fő
mozgatórugója a kreativitás, az új utak, lehetőségek keresése. Saját receptjeik egyesítik
a hagyományosat a modernnel, bonyolult, konyhakémiai kísérletezés útján jutnak el a
megálmodott tökéletességhez. A Zazzi nagy hangsúlyt fektet a formára, hiszen egy
sütemény akkor remekmű, ha nem csak ízletes, de vizuális élményt is nyújt. Bátran
keverik itt a színeket, ízeket, alapanyagokat. Karamellhab, csokoládé, gyümölcsök,
minden, ami a süteményekkel kapcsolatos, alkot egységes és megismételhetetlen
cukrászati csodákat, melyeket legalább egyszer mindenkinek ki kell próbálnia.

¥ Hasznos információk:
 Légkondicionált
 Kérésre tortát is készítenek

¥ Érdekességek a környéken:
 Felújított Kolosy tér és környéke
 Amphiteatrum

¥ Nyitva tartás:
Kedd-Vasárnap: 10:00-18:00
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Szarvasgomba workshop

Elérhetőség:
Ursa Maior Kreatív Műhely
Cím:		
		

1036 Budapest,
Nagyszombat utca 3.

Honlap: www.ursamaior.hu
Telefon: 20/371-6318
E-mail: info@ursamaior.hu
IV

III
II

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

XV

XIII
VI
I V VII

XII

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX

1 fő részére szarvasgomba workshop, három
tételes borkóstolóval, valamint szarvasgombás
trüffel 85%-os Perui csokoládéból, valamint
fingerfood és orecchiette készítés.

XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
¥ Hasznos információk:
 A workshop körülbelül 2-2,5 órás.
 A tanfolyamhoz minden eszköz biztosított.
 Az elkészített ételek hazavihetőek.
 A jelentkezés online is lehetséges.

S

zereti a szarvasgombát? A csokoládéról nem tud lemondani? Ön is úgy gondolja,
hogy az olasz konyha minél behatóbb megismerését kötelezővé kellene tenni?
Akkor jókedvű és rendkívül inspiráló kóstolóra hívjuk. Vegyen részt kreatív kóstoló
programunkon, és látogasson el az Ursa Maiorba, ahol nem csupán finom falatokat,
szarvasgombás ínyencségeket, illetve olasz különlegességeket kóstolhat, hanem maga is
részt vehet a csemegék előállításában. A szarvasgomba a legkülönlegesebb gombafajta,
igazi fűszer, felébreszti az érzékeket és elvarázsolja az ízlelőbimbókat. Figyelje meg és
sajátítsa el a Fingerfood-ok, a szarvasgombás trüffel, vagy az Orecchiette készítésének
folyamatát. Kóstoljon páratlan ízkombinációkat, és térjen haza élményekkel gazdagon.
Vagy tanulja meg a borpárosítás fortélyait, és az egyszerű, mégis különleges fogások
elkészítését minőségi alapanyagokból.
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Az M2-es metróval az Astoria
állomásig, majd a 9-es busszal a
Nagyszombat utca megállóig. A
megállótól pár perc sétára található.

¥ Nyitva tartás:
Folyamatosan változó. Kurzusok jellemzően
hétvégén, reggel 9:00 és este 21:00 óra között.
Kérjük, érdeklődjön telefonon, vagy interneten.
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Francia sajt és Bordeaux-i bor

Elérhetőség:
Le Gourmet de Bordeaux - Café Dumas
Cím:		

1011 Budapest, Fő utca 17.

Honlap: www.legourmetdebordeaux.com
		www.cafedumas.hu
Telefon: 1/489-4276
E-mail: info@cafedumas.hu

IV

III
II

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

A

francia gasztronómia kifinomultsága és sokszínűsége már nagyon sok könyvet
megtöltött és világszerte rengeteg embert tett boldoggá, ha azonban álmunkból
felkeltve két dolgot kellene kiemelni, az bizonyosan a bor és a sajt lenne. Aki
valóban kíváncsi, milyenek a világhírű bordeaux-i borok, az most a francia gasztronómiai
különlegességeket importáló Le Gourmet de Bordeaux jóvoltából kedvére kóstolhat
fehéret, rozét és leginkább persze vöröset. Kerekedjen hát fel másodmagával, és
válasszanak szívük vágya szerint a neves borok gazdag kínálatból! Vagy kényeztethetik
ízlelőbimbóikat különleges, nem kevésbé nagynevű sajtokkal – természetesen ezek
mellé is dukál egy pohár csúcsminőségű Bordeaux-i vörösbor. Az egyedülálló kulináris
élményt tovább fokozza a környezet, a dunai panoráma, ugyanis a budai Francia Intézet
hangulatos Café Dumas terasza ad otthont az eseménynek.
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2 főre 6 tételes Bordeaux és környéki borkóstoló (0,5dl/
tétel/fő): 1 száraz fehér + 1 rozé + 4 vörös, melyekből 1 Bergerac/Buzet, 1 Bordeaux, 1 délnyugati bor
(Pecharmant/Cahors), és 1 presztízs vörösbor (Saint
Émilion/Medoc/Haut Medoc/Lalande de Pomerol).
vagy
2 főre 3 fajta Bordeaux és környéki prémium vörösbor kóstolása (1dl/tétel/fő): 1 Bergerac/Buzet + 1
Côtes de Bordeaux + 1 Côtes de Bourg/Medoc/Haut
Medoc.
vagy
2 főre sajt és borkóstoló: egy sajttál 5 féle francia
sajttal és baguette kenyérrel, és egy pohár száraz
fehér vagy vörösbor fejenként, Bergerac/Buzet vagy
Côtes de Bordeaux prémium borból.
vagy
Több főre egy üveg presztízs vörösbor a Bordeaux-i régióból, mely a Côtes de Bourg, Medoc, Haut Medoc vagy
Pecharmant elnevezések közül választható.

XV

XIII
VI
I V VII

XII

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
A Batthyány tér közelében, a 86-os
busz Szilágyi Dezső téri/Halász utcai
megállójától 3 perc sétára.

¥ Hasznos információk:
 Előzetes asztalfoglalás szükséges, borkóstolás 18
éven felülieknek
 Légkondicionált, ingyenes wifi, Dunára néző terasz
 Ebéd vagy vacsora lehetőség helyben
 10% kedvezmény a Le Gourmet de Bordeaux butikjában Feldobox élménykártyájával.
¥ Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 8:00-22:00
Szombat: 9:00-22:00
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Borkóstoló falatokkal

Elérhetőség:
Palack Borbár
Cím:		
		

1114 Budapest,
Szent Gellért tér 3.

Honlap: www.palackborbar.hu
Telefon: 30/997-1902
E-mail: palack@palackborbar.hu

IV

III
II

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére 5 tételes borkóstoló a teszt szerda
nevű programon (1,5 dl/fő/tétel), valamint 1-1
kísérő falat szabadon választható a krémek vagy
tapasok kategóriából.
vagy

T

artalmas fehérek, édes desszert borok, rosé borok, nagytestű vörösök, nagyágyú
vörösök, pezsgők, könnyed fehérek, izgalmas, közepestestű vörösök, nagytestű
fehérek, könnyed, simogató vörösök. Csak olyan helyről lehet szó, ahol kiváló
borokat mérnek, mégpedig hatalmas választékból. Ám a Palack Borbár nem csupán
ennyit tud. A lenyűgöző borválaszték mellé tálak, tapasok, krémek, saláták, tekercsek,
paninik és desszertek adják a pompás körítést. A több mint száz saját válogatású hazai
és külföldi bor, a háztáji alapanyagokból készült kísérők, a szakértő kiszolgálás itt
önmagától értődő. A vendég otthonosan mozoghat, miközben mindig kóstolhat valami
újdonságot, hallhat valami érdekességet, élőzenét hallgathat, kiállításokat szemlélhet,
szerdánként tematikus borkóstolón vehet részt. És ami nem mellékes, hogy mindez az
élmény dunai panoráma mellett, nyáron akár a Gellért téri teraszon ér bennünket.
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2 fő részére 1 üveg bor, valamint egy
kétszemélyes Mix tál (serrano sonka, szlovén
sonka, 4 féle sajt, ló kolbász, liba tepertő, és
kenyér kosár), vagy krémválogatás (padlizsán,
hummus, tepertő, tonhal, zakuszka krém, és
kenyérkosár). A választható borok évszakonként
változhatnak. Az aktuális kínálat megtekinthető a
Feldobox honlapján.

XV

XIII
VI
I V VII

XII

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
M4 metróval, 7-es vagy 133E
buszokkal, valamint 19, 47-es vagy
49-es villamossal a Szent Gellért tér
megállóig.

¥ Hasznos információk:
 Előzetes bejelentkezés szükséges.
 Borkóstolás csak 18 éven felülieknek.
 100 féle magyar és külföldi bor.
 Nyáron terasz.

¥ Nyitva tartás:
Hétfő: 12:00-23:00
Kedd – Szombat: 12:00-24:00
Vasárnap: 12:00-22:00
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Fejedelmi csokoládé túra

Elérhetőség:
Csokoládé Múzeum
Cím:		
		

1162 Budapest,
Bekecs utca 22.

Honlap: www.csokolade-muzeum.hu
Telefon: 1/401-5000, 30/822-1881
E-mail:
csokolademuzeum@rakoczi-delikat.hu
IV

III

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére Fejedelmi Csokoládé túra a
Csokoládé Múzeumban, mely tartalmazza a
múzeumlátogatást, csokoládé kóstolókat, forró
csokoládét, saját csokoládékészítést, filmvetítést.
A program a Rákóczi Lovagteremben ér véget
teával és egy süteménnyel kellemes muzsika
társaságában. A felnőtt vendégek egy Rákóczi
mézes pálinkát is kapnak, a gyerekek pedig
csokoládét.

II

XV

XIII
VI
I V VII

XII

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
Örs vezér tértől 31-es busszal vagy
H9-es HÉV-vel Árpádföld megállóig.

¥ Hasznos információk:

L

egyen tej-, ét-, fűszeres- vagy chilis, a csokoládé az édességek királya!
Másodmagával most olyan felfedezésre és egyben időutazásra hívjuk, ahol egy
csésze fenséges forró csokoládé kortyolgatása közben egy muzeális korú filmből
kiderül, hogy Cortez kapitány hogyan lelt rá erre a mennyei eledelre. No persze,
mindezt csak miután marcipángolyót mártottak a szökőkútból gyöngyöző csokoládéba,
nosztalgikus sétát tettek a csokoládék terén, elkészítették saját csokoládéjukat. A
vendéglátás megkoronázásaként részesülhetnek abban a nem mindennapi kegyben,
hogy a korhű Rákóczi Lovagteremben kortyolhatnak az egyedülálló teakínálatból, és
kóstolhatnak a fenséges süteményekből és Mozart csokoládéból. Mindezt és még sok
más érdekességet, világhírű csokoládék és pralinék tárházát kínálja Önnek ez a nem
mindennapi gasztronómiai utazás. Ennek a csábításnak biztosan nehezen fog ellenállni!
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 Időpont egyeztetés szükséges
 A kiállítás kerekesszékkel is megtekinthető
 Alkoholos italok fogyasztása csak 18 éven

felülieknek

¥ Érdekességek a környéken:
 Naplás-tó és környéke
 Gizella-kastély

¥ Nyitva tartás:
Egész évben, évszaktól függő nyitva tartás.
Kérjük, telefonon érdeklődjön!
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Vakrandi az ízekkel

Elérhetőség:
Blind Bar
Cím:		
		

Farm - 1066 Budapest,
Ó utca 14.

Honlap: www.blindbar.hu
Telefon: 30/622-7500
E-mail: info@blindbar.hu

IV

III
II

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére meghívás egy-egy hús/sajt/vegyes tál
vakkóstolóra.
vagy
2 fő részére meghívás egy-egy 6 tételes rövid ital
vakkóstolóra.
vagy
1 fő részére meghívás egy hús/sajt/vegyes tál és
egy 4 tételes bor vakkóstolóra.
vagy

XV

XIII
VI
I V VII

XII

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
Metróval az Arany János utcai
megállóig, onnan 5 perc séta az Ó
utcába.

1 fő részére meghívás egy hús/sajt/vegyes tál és
egy 6 tételes rövid ital vakkóstolóra.

É

rzékszerveink közül gyakran elhanyagoljuk az ízlelést, pedig ugyanannyi
törődést igényel, mint a látás vagy a hallás. A Blind Bar-ban ezt van lehetőségünk
bepótolni, hiszen itt vaksötétben ismerkedhetünk különböző ízekkel. Igazi
vakrandira van lehetőségünk a konyhaművészettel, egy feledhetetlen gasztronómiai
élmény részeseként. Ínyenc hidegtálakat, nagyszerű borokat, vagy akár röviditalokat
kóstolni teljes sötétségben érdekes, és nem utolsó sorban humoros program.
Vajon most mit ettem? Mit ittam? Ez milyen íz lehet? Nem is olyan könnyű kitalálni,
mint azt elsőre gondolnánk. A sötétben az ízek kiteljesednek, igazi valójukban
mutatkoznak meg, semmi nem vonja el a figyelmet róluk. Aggodalomra azonban
semmi ok, hiszen a bárban történteket infra kamerák rögzítik, így a vendégek nem
vesznek el a sötétben.

14

Az ajánlat nem tartalmazza a további
italfogyasztást és a borravalót.
¥ Hasznos információk:
 A bor/rövid ital kóstolókon csak 18 éven felüliek
vehetnek részt
 Asztalfoglalás szükséges
¥ Érdekességek a környéken:
 Erzsébet tér
 Szent István Bazilika
 Dohány utcai Zsinagóga
¥ Nyitva tartás:
Hétfő-Vasárnap: 18:00-24:00
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Mesés indiai válogatás

Elérhetőség:
Kashmir Indiai Étterem
Cím:		
		

1051 Budapest,
Arany János utca 13.

Honlap: www.kashmiretterem.hu
Telefon: 1/354-1806
E-mail: budapest@kashmiretterem.hu
IV

III
II

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 főre 1-1 kis Tandoori húsválogatás vagy
Vegetáriánus válogatás, valamint 1 adag
Köményes/zöldséges/basmati rizs.
Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást és
a borravalót.
¥ Hasznos információk:
 Előzetes asztalfoglalás szükséges
 Légkondicionált
 WiFi

A

Kashmir Indiai Étterem szeretettel várja a mesés indiai ízekkel ismerkedni vágyókat.
De mit is rejt valójában ez a név? Az étterembe belépve, még mielőtt nekifognánk a
kulináris utazásnak, jól tesszük, ha szemünket is jóllakatjuk. Az atmoszféra ugyanis
éppen olyan sejtelmesen, és kényeztetően járja át szellemünket, mint a feltálalt ételek
testünket. És mit rejt még? A kashmíri konyha rendkívül gazdag. Az ízek eszenciáját a
csonthéjasok, szárított gyümölcsök, a tisztított vaj és a tejszín bázisa adja. A fűszereket
indiai léptékkel mérve visszafogottan, az ételek ízét maximálisan kiemelendő használják.
A fogások változatosak és fenségesek, mindemellett a húst nem fogyasztó, vagy
egészségtudatos vendégek számára is kimeríthetetlen horizontot kínálnak. Aki azonban
azt hinné, hogy itt csupán a vegetáriánusok lakhatnak jól, annak felhívjuk a figyelmét az
étterem rendkívül gazdag és fantáziadús kínálatára húsok terén.
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XV

XIII
VI
I V VII

XII

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
15-ös busszal a Széchenyi utcai
megállóig, M3-as metróval az Arany
János utcai megállóig vagy a 2-es
villamossal a Széchenyi térig.

¥ Érdekességek a környéken:
 Szent István Bazilika
 Pesti Vigadó
 Duna korzó

¥ Nyitva tartás:
Kedd - Szombat: 18:00 - 22:00
Vasárnap: 12:00 - 18:00
Hétfő: zárva
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Belga sörkóstoló

Elérhetőség:
Mosselen Belgian Beer Café
Cím:		

1136 Budapest, Pannónia u. 14.

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

IV

III
II

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére egy-egy 6 tételes belga sörkóstoló
(1,5dl/fő/tétel) szakszerű ismertetővel, valamint
1-1 pohár a kedvenc kóstolt söréből, és 1-1
adag belga fűszeres sült krumpli. A 6 féle sör:
Stella Artois‚ Vidróczki‚ Leffe Blonde‚ Leffe Dark‚
Hoegaarden‚ Belle Vue Kriek.
vagy
Több fő részére egy 3 literes Leffe vagy
Hoegaarden „Zsiráf” és 1 adag belga fűszeres
sült krumpli.

XV

XIII
VI
I V VII

XII

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

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

vagy

A

z utóbbi években a sörkultúra eddig nem látott fellendülésen ment keresztül. A
folyékony kenyér rajongói szinte havonta vehetnek részt rendezvényeken, ahol
kézműves különlegességekkel vagy külföldi kuriózumokkal olthatják szomjukat.
A különleges sörök barátai most ismét örvendezhetnek, mert nem kisebb túrára hívjuk
őket, mint finomabbnál finomabb belga sörök kóstolójára.
A Mosselen sörbár és étterem autentikus belga ételekkel és sörökkel várja a
látogatókat. A sörkóstoló program folyamán a vendég nagy mennyiségű és fajtájú sörrel
találja magát szemben, s miután megismerkedik a belga sör hagyományaival, rögtön
meg is kóstolhat néhányat a ház kínálatából. A különféle söröket természetesen saját
poharakban szolgálják fel, a kortyok mellé pedig házi fűszeres krumpli a korcsolya.
Kihagyhatatlan program azok számára, akiket hajt a tudásszomj!
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Több fő részére egy 3 literes Stella Artois „Zsiráf”
és 2 adag belga fűszeres sült krumpli.
¥ Hasznos információk:
 A programon csak 18 éven felüliek vehetnek
részt
 Előzetes asztalfoglalás szükséges
 Ebéd vagy vacsora lehetőség helyben belga
ételspecialitásokkal
 Légkondicionált, kivetítő, ingyenes wifi
¥ Érdekességek a környéken:
 Margitsziget
 Vígszínház
 Parlament
¥ Nyitva tartás:
Minden nap: 12:00 - 24:00
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Mediterrán ízutazás

Elérhetőség:
Gastronomia Pomo D’oro
Cím:		 1051 Budapest, Arany János utca 9.
Honlap:
www.pomodorobudapest.com/gastronomia
Telefon: 1/374-0288
E-mail: paolo@gastronomiapomodoro.com
IV

III
II

VI
I V VII

XII

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére 1-1 Kemencében sült zöld tésztás
lasagne bolognai raguval rétegezve/ Cannelloni
tészta konyhafőnök módra, valamint 1-1 Tiramisu
házi babapiskótával készítve/ Panna cotta friss
gyümölcsvelővel fényezve.
Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást és
a borravalót.
¥ Hasznos információk:

A

z olasz konyha szerelmeseinek jó hír, hogy már otthonukban is hódolhatnak
szenvedélyüknek. A Trattoria Pomo D’oro az egyik legjobb budapesti olasz étterem,
amely delikátesz üzlettel is rendelkezik. Aki betér ebbe az üzletbe, eredeti itáliai
finomságok között válogathat, mint a pármai sonka, mortadella, parmezán sajt,
szárított paradicsom és különféle olívabogyók, amelyek már régen fogalommá váltak
az egész világon. Az olasz konyha természetesen nem lenne teljes a jellegzetes borok
nélkül, melyek szintén nagy választékban megtalálhatóak ebben a különleges üzletben.
A hozzáértő kiszolgálásnak köszönhetően az is megtalálja a kedvére való csemegét,
aki csak az első lépéseket teszi az olasz konyhaművészet szerteágazó útvesztőjében.
Akár helyben fogyasztva, akar otthonra vásárolva felejthetetlen, mediterrán élménnyel
gazdagodunk, ha felkeressük a Gastronomia Pomo D’oro-t.
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XV

XIII
XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
15-ös busszal a Széchenyi utcai
megállóig, M3-as metróval az Arany
János utcai megállóig vagy a 2-es
villamossal a Széchenyi térig. Autóval
a legközelebbi parkolóház a Széchenyi
térnél vagy a Szent István Bazilikánál.

 Légkondicionált
 Kiemelkedő bor és grappa kínálat
 Olasz specialitás vásárlási lehetőség
 Alkoholos italok fogyasztása csak 18 éven

felülieknek

¥ Érdekességek a környéken:
 Pesti Vigadó
 Szent István Bazilika
 Duna korzó

¥ Nyitva tartás:
Hétfő-Szombat: 9:00-22:00
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Kézműves olasz fagylalt

Elérhetőség:
Gelateria Pomo D’oro
Cím:		 1051 Budapest,
		 Arany János utca 12.
Honlap:
www.pomodorobudapest.com/gelateria
Telefon: 70/559-0606
IV

III
II

VI
I V VII

XII

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

¥ Hasznos információk:

A

nyár egyik elengedhetetlen programja a fagyizás. Elmenni és enni egy igazi
olasz fagylaltot, nem csak gasztronómiai élmény, hanem társasági esemény is.
A Trattoria Pomo D’oro egy kiemelkedő színvonalú olasz étterem Budapesten.
Fagylaltozója is igazi olasz minőséget kínál, egy kis Itáliát Magyarországon. A helyben
gyártott, kézműves fagylaltok válogatott alapanyagból készülnek, nagy odafigyeléssel.
A gyümölcsalapú fagylaltok mind sörbetek, tehát nem tartalmaznak tejet, friss
gyümölcsből készülnek, így a laktóz érzékenyek is nyugodtan fogyaszthatják. A tejes
fagylaltok pedig felfőzés után hosszú (10 -12 órás) keverés során válnak krémes,
kényeztető csodává. Ha valakinek pedig Olaszországról inkább a Cannoli jut eszébe,
az sem fog csalódni, ha idelátogat, hiszen eredeti omlós-ropogós tésztával és édesselymes ricotta krémmel töltött édesség fogyasztása közben adhatja át magát a
mediterrán életérzésnek.
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 Naponta megújuló kínálat, 16 különböző ízben
 Cukormentes és laktózmentes fagylaltok is
 Tavasztól őszig mediterrán terasz
 Légkondicionált
 Gyerekszék

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX

jelent meghívást:

4 fő részére szabadon választható 1-1 sütemény/
1-1 három adagos fagyi (3 adag/fő), továbbá 1-1
Cardinale mix (narancs, cékla, sárgarépa, citrom)
ital frissen csavart gyümölcslevekből készítve
(3dl/tétel/fő).

XV

XIII

XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
15-ös busszal a Széchenyi utcai
megállóig, M3-as metróval az Arany
János utcai megállóig vagy a 2-es
villamossal a Széchenyi térig. Autóval
a legközelebbi parkolóház a Széchenyi
térnél vagy a Szent István Bazilikánál.

¥ Érdekességek a környéken:
 Pesti Vigadó
 Szent István Bazilika
 Duna korzó

¥ Nyitva tartás:
Minden nap: 11:30-20:00
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Az igazi Cognac

Elérhetőség:
Nappali Kávéház - Royal Cognac
Cím:		 1061 Budapest,
		 Vasvári Pál utca 3.
Honlap:
www.facebook.com/NappaliKavehaz
www.royalcognac.hu
Telefon: 1/704-5521

IV

III
II

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 főre 4 tételes Cognac kóstoló (2 cl/fő/tétel),
mely során a vendégek kóstolnak 2-2 VS típusú
Cognac-ot, 1-1 VSOP típusú Cognac-ot, valamint
1-1 XO típusú Cognac-ot.
A program 1-2 órás italtörténeti ismertetővel
egybekötött.
¥ Hasznos információk:

A

kinek már volt alkalma valódi, csúcsminőségű konyakot kóstolni, annak bizonyosan
hatalmas meglepetésben volt része, hiszen az áruházak polcain sorakozó portéka,
az alkoholtartalmat leszámítva, még távoli rokonságot sem mutat a hamisítatlan,
bársonyos, olajos kortyolású, Cognac nevű párlattal. Most mindenkit arra buzdítunk, hogy
ismerje meg ezt a páratlan szépségű italt, vagy amennyiben ismeri, vegyen részt annak
ünnepén! Szertartásosságról természetesen szó sincs! A kiváló Cognac-ok kóstolásának
a Nappali Kávéház fesztelen, belvárosi atmoszférája és tere ad otthont, a mintegy
tizenöt fajtából álló kínálatot pedig a Royal Cognac biztosítja, amely nem kis figyelmet
és szakértelmet fektetett a pompás francia italok magyarországi importálásának
folyamatába. Ha egy reggel úgy ébred, hogy késői ebédjét, vagy korai vacsoráját követően
szívesen kóstolgatna pazar italokat, jöjjön el!
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XV

XIII
VI
I V VII

XII

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
Metróval vagy 105-ös busszal az Opera
megállóig, onnan 10 perc séta a Vasvári
Pál utcába.

 Előzetes asztalfoglalás szükséges.
 Cognac kóstolás 18 éven felülieknek.
 Előzetes bejelentkezés szükséges.
 Ingyenes wifi.

¥ Érdekességek a környéken:
 Király utca és környéke
 Erzsébet tér
 Operaház

¥ Nyitva tartás:
Hétfő-Szombat: 13:00-01:00
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Texas-i különlegességek

Elérhetőség:
Dallas Étterem
Cím:		

1037 Budapest, Zay utca 5.

Honlap: www.dallasetterem.hu
Telefon: 70/779-6520
E-mail: dallasetterem@dallasetterem.hu
IV

III
II

VI
I V VII

XII

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 főre szabadon választható az étterem főétlapjáról
1-1 Amerikai étel.

XV

XIII
XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

vagy
2 főre 1-1 Burger (alkohol nélküli) és 1-1 köret/1-1
Amerikai fitness étel.
vagy
1 főre egy Texas T-Bone steak körettel és egy mártás.
Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást és
a borravalót.

K

i ne játszott volna már el a gondolattal, hogy milyen is lehet belecsöppenni Jockey
és Bobby Ewing, 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, mely során belekóstolhat 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. Miután jóllaktunk, tankolhatunk egy igazi, texasi benzinkútnál, ahol maga a
két legenda, Jockey és Bobby várja a vendégeket.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
160-as, 218-as, 260-as és a 260Aas busszal a Bécsi út (Vörösvári út)
megállóig, onnan 3 perc séta. Autóval a
10-es úton a Zay utcáig, az étteremnek
saját, ingyenes parkolója van.

¥ Hasznos információk:
 Előzetes asztalfoglalás szükséges
 Terasz
 Akadálymentesített
 Légkondicionált
 WiFi
 Gyerekszék, játszósarok
 Hétvégenként koncertek, rendezvények
 Alkoholos italok fogyasztása csak 18 éven
felülieknek
¥ 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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Cseh sörkóstoló

Elérhetőség:
Jaromír 68 Cseh Söröző
Cím:		
		

1067 Budapest,
Csengery utca 62/b

Honlap: www.jaromirsorozo.hu
Telefon: 1/720-4620
E-mail: info@jaromirsorozo.hu

IV

III
II

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

Több fő részére 1 vegyestál (3 féle sörkorcsolya)
és 8 pohár sör (0,3l/tétel/fő).
vagy
Több fő részére összesen 14 pohár sör szabadon
választva az itallapról (0,3l/tétel/fő).
Az ajánlat nem tartalmazza a további étel- és
italfogyasztást, valamint a borravalót.

J

aromír Jágr világhírű jégkorongozó nevéről nem csupán a szűk rajongótábor hallott.
A cseh nép egyik büszkeségét most minden sör ínyenc megismerheti, hiszen róla
kapta a nevét Budapest egyetlen, valóban autentikus cseh sörözője, amely Prága
hangulatát idézi fővárosunkban. Aki ellátogat a sörpincébe, többféle csapolt és üveges
cseh sör közül választhatja ki, mivel csillapítja szomját. Ajánlatunkban most a sörök
mellé egy kis elmélet is társulhat, hiszen ki ne lenne kíváncsi arra, mi adja ezeknek az
utánozhatatlanul ízletes italoknak különleges karakterét, mi lehet készítésük módja,
és milyen fajtákkal érdemes közelebbi barátságba kerülni. A sörkóstoló mellé falatok
is járnak, természetesen a cseh konyha remekeiből. Mi lehet ennél jobb program egy
baráti összejövetelhez?
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XV

XIII
VI
I V VII

XII

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
Az Oktogontól az Andrássy úton
haladva bal kéz felé a második utcában
található.

¥ Hasznos információk:
 Alkoholos italok fogyasztása csak 18 éven
felülieknek.
 Előzetes asztalfoglalás szükséges.
¥ Érdekességek a környéken:
 Opera és a Budapesti Operett Színház
 Városliget
 Fővárosi Állat- és Növénykert
 Széchenyi fürdő
¥ Nyitva tartás:
Hétfő–Szombat: 14:00–22:00
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Sajtkészítési titkok

Elérhetőség:
Ursa Maior Kreatív Műhely
Cím:		
		

1036 Budapest,
Nagyszombat utca 3.

Honlap: www.ursamaior.hu
Telefon: 20/371-6318
E-mail: info@ursamaior.hu
IV

III
II

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 fő részére egy sajtkóstoló workshop
sajtkészítéssel egybekötve (3-4 féle sajtkóstoló és
15-20 dkg sajtkészítés).
vagy
2 főre szóló olasz életérzés workshop mozarella
nyújtással és szarvasgombás finomságok
kóstolással.
¥ Hasznos információk:

S

zereti a finom sajtokat? Nem lenne ellenére némi szarvasgomba? Ön is úgy
gondolja, hogy az olasz konyha minél behatóbb megismerését kötelezővé kellene
tenni? Akkor jókedvű és rendkívül inspiráló kóstolóra hívjuk. Vegyen részt kreatív
kóstoló programunkon, és látogasson el az Ursa Maiorba, ahol nem csupán finom
sajtokat, szarvasgombás ínyencségeket, illetve olasz különlegességeket kóstolhat,
hanem maga is részt vehet a csemegék előállításában. Figyelje meg és sajátítsa el a
sajtkészítés folyamatát, kóstoljon páratlan házi tejből készült sajtokat, és térjen haza
gazdagon megrakott kosárral. Vagy tanulja meg a pizzakészítés fortélyait, nyújtson
mozzarella sajtot és csemegézzen szarvasgombás finomságokból, kiváló minőségű
hozzávalókból és természetesen frissen sült pizzákból.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
Az M2-es metróval az Astoria
állomásig, majd a 9-es busszal a
Nagyszombat utca megállóig. A
megállótól pár perc sétára található.

 A sajtkészítő tanfolyam körülbelül 3 órás.
 A tanfolyamhoz minden eszköz biztosított.
 A készített sajtok hazavihetőek.
 A jelentkezés online is lehetséges.

¥ Nyitva tartás:
Folyamatosan változó. Kurzusok jellemzően
hétvégén, reggel 9:00 és este 21:00 óra között.
Kérjük, érdeklődjön telefonon, vagy interneten.
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Fenséges reggeli

Elérhetőség:
Villa Bagatelle
Cím:		
		

1126 Budapest,
Németvölgyi út 17.

Honlap: www.villa-bagatelle.hu
Telefon: 1/213-4190
E-mail: contact@villa-bagatelle.com

IV

III
II

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

VI
I V VII

XII

vagy

M

ennyivel jobb és gyümölcsözőbb lenne minden napunk, ha olyan reggelivel
indítanánk el, amelynek igazán megadjuk a módját. Ezért most egy igazán
különleges és stílusos, mégis otthonos helyre invitáljuk Önöket Budán, hogy
egy gyönyörű, XX. századi villa kertre néző teraszán, madárcsicsergés mellett elköltött
reggelivel tegyük még szebbé a napját. Friss, természetes, ínycsiklandó alapanyagok,
helyben készült, kézműves pékáruk, bio ételek, kiadós, kiváló minőségű, tojásos, húsos
harapnivalók teszik különlegessé az élményt. Kezdődjön a napja a Villa Bagatelle
bisztrójában és értékelje át a reggeliről eddig alkotott fogalmát!

2 fő részére egy-egy Villásreggeli (ementáli
sajtos Ardenner kenyér, sült debreceni, bacon,
sous-vide lágytojás, konfitált paradicsom,
mustár, klasszikus kávé vagy tea, frissen facsart
narancslé), valamint válogatás a „petit fours”
kollekcióból (macaron, bio ischler, florentin).

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

2 fő részére egy-egy Bagatelle reggeli (friss
kenyér, sült bacon, tükörtojás, bécsi virsli,
mustár, zöldségsaláta, klasszikus kávé vagy tea,
frissen facsart narancslé), valamint válogatás a
„petit fours” kollekcióból (macaron, bio ischler,
florentin).
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XIII

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
102-es, 105-ös, 212-es busszal vagy
59-es villamossal a Királyhágó térig,
onnan 1 perc séta a Németvölgyi útig.

¥ Hasznos információk:
 A földszinten a Brótpékség található saját
készítésű pékárukkal
 Az emeleti Bistro széles reggeli és ebéd,
valamint különleges desszert kínálattal várja a
vendégeket
 A második szinten egy rendezvényterem, a
Salon kapott helyet
 Asztalfoglalás javasolt

¥ Nyitva tartás:
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Hétfő-péntek: 8:00-19:00
Szombat-vasárnap: 9:00-18:00
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Zwack Unicum - Csak pozitívan!

Elérhetőség:
Zwack Múzeum és Látogatóközpont
Cím:		
		

1095 Budapest,
Dandár utca 1.

Honlap: www.zwackunicum.hu
Telefon: 1/476-2383
E-mail: muzeum@zwackunicum.hu

IV

III

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

T

alán nincs is olyan ember Magyarországon, aki ne ismerné az Unicum nevét, s aki ne
kóstolta volna ezt az egyedülálló, világszerte híres gyógynövény likőrt. Ki ne lenne
kíváncsi arra, mióta, hogyan és hol készül az az ital, melynek titkát évszázadok
óta a Zwack család őrzi. Most itt a páratlan alkalom, hogy a Zwack Múzeumban, a
régi lepárló üzemben és a különleges kincseket rejtő pincében megismerje az Unicum
készítésének minden lépését, megízlelje az érlelő hordók tartalmát, s olyan exkluzív
újdonságokat kóstoljon, mint az Unicum Riserva. Bár a családi recept, melyet dr. Zwack
még II. József számára állított össze, örök titok, a látogatás alkalmával egy kicsit Ön
is részesévé válhat. A gyártás és kóstolás mellett ismeretlen és ismerős, legendás
plakátokat, mozi-és neonreklámokat is láthat és megismerheti annak a családnak a
történetét, melynek neve egyet jelent hazánk talán legnagyobb hírű produktumával.
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2 felnőtt részére szóló belépés a múzeumba
mentor programon való részvétellel és Unicum
Riserva exkluzív kóstolással.
vagy
4 felnőtt részére szóló belépés a múzeumi
látogatásra.
vagy
2 felnőtt és 2 kísérő (18 év alatti) részére szóló
belépés a múzeumi látogatásra, a felnőtteknek
mentorprogrammal együtt.
vagy
3 felnőtt és 2 kísérő (18 év alatti) részére szóló
belépés a múzeumi látogatásra.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
24-es villamossal a Haller utca/
Soroksári út megállóig.

¥ Hasznos információk:
 Előzetes időpont foglalás szükséges
 A programok egyike sem tartalmaz kóstolót 18

év alatti személyeknek

 A mentorprogram keretében a vendégek az

Unicum elkészítési fázisait ismerhetik meg, annak
kóstolóival együtt
 Vásárlási lehetőség a shopban
¥ Nyitva tartás:
Hétfő - Szombat: 10:00-17:00
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Bor érdekességek

Elérhetőség:
0,75 Bar & Bistro
Cím:		
		

1051 Budapest,
Szent István tér 6.

Honlap: www.075bistro.hu
Telefon: 70/370-7474
E-mail: info@075bistro.hu

IV

III
II

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

VI
I V VII

XII

vagy
2 fő részére 5 tételes borkóstoló a teszt csütörtök
nevű programon (1,5 dl/fő/tétel), valamint 1-1
padlizsánkrém bagettel vagy hummus krém pitával
választható kísérő falatként.

A

0,75 Bar&Bistro Budapesten, a Bazilika mellett található, a nyüzsgő világváros
szívében. A fővárosi vendéglátás sokszínű kínálatából is kiemelkedik ez a
belvárosi bisztró, mely többfunkciós tereivel, átgondolt, újító ételkínálatával
várja vendégeit.
Közel százféle – magyar és külföldi - borral ismerkedhet meg az idelátogató. A
neves pincészetek borai mellett kisebb, minőségi pincék felfedezésre váró nedűit
is megkóstolhatják, akik a nagyvárosi forgatagból betérnek erre a barátságos,
nemzetközi színvonalú helyre. Csütörtökönként igazi bor–kalandot élhetnek át,
akik részt vesznek egy tematikus borkóstoláson, mely a borokkal való ismerkedés
új dimenzióit nyitja meg az erre fogékonyaknak, hiszen a borok világa végnélküli,
örömteli felfedezést kínál a gasztronómia szerelmeseinek.
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2 főre 3 tételes magyar borkóstoló egy fehér,
egy rosé és egy vörösborral (1,5 dl/fő/tétel). A
választható borok évszakonként változhatnak.
Az aktuális kínálat megtekinthető a Feldobox
honlapján.
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XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
Az Arany János utcai metrómegállótól
3 percre gyalog, a Bazilikával szemben,
a téren.

¥ Hasznos információk:
 Előzetes asztalfoglalás szükséges
 Borkóstolás csak 18 éven felülieknek
 100 féle magyar és külföldi bor
 Télen-nyáron terasz

¥ Érdekességek a környéken:
 Szent István Bazilika
 Pesti Vigadó
 Duna Korzó

¥ Nyitva tartás:
Vasárnap - Szerda:11:00-24:00
Csütörtök - Szombat: 11:00-01:00
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Kézműves sörök pirítóssal

Elérhetőség:
Pirítós Pub
Cím:		
		

1075 Budapest,
Kazinczy utca 52/c.

Honlap: www.piritospub.hu
Telefon: 1/631-5268
E-mail: info@piritospub.hu
IV

III
II

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 főre 3-3 sör (0,5l/tétel/fő), mellé 1-1
sörkorcsolya és szósz, mind szabadon
választható a pub kínálatából.
vagy
2 főre egy-egy pirítós specialitás és hozzá egyegy 0,5l-es sör, vagy likőr/pálinka/rakija (2cl/
tétel/fő), vagy üdítő. Szabadon választható a pub
kínálatából.
A szolgáltatás csütörtök, péntek, szombat 19:00
után nem vehető igénybe.

B

udapest egyik legizgalmasabb környékén, a Kazinczy utcában működik ez
a különleges Pub. Egyedisége nem csak a kézműves sörök választékának
gazdagságában (több mint harmincféle) rejlik, hanem a specialitásnak számító
pirítósok sokféleségében is. A csodálatos sörök mellé olyan különlegességeket
ropogtathat a látogató, mint a snidlinges, füstölt haltatárral, vagy a kacsamáj
pástétommal megkent ínyencfalat. A Pirítós, a sör mellet, nagy hangsúlyt fektet a
nem mindennapi pálinka és rakija választékra. Minden együtt van itt egy kellemes
este eltöltéséhez, baráti társaságban, jó hangulatban. Ha valaki pedig kultúrára
is szomjazik, keddenként élő zene várja, hiszen nem véletlenül hívják ezeket az
estéket Kotta Keddnek. Ne feledkezzünk meg másokról sem! Ha valaki SHARE – t, a
jótékonysági sert rendeli, fogyasztásával teljes egészében jótékony célokat támogat.
Varázslatos hely, egy varázslatos negyedben.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
M1, M2, M3-as metrókkal a Deák térig,
4-6-os villamossal a Király utcáig,
vagy az 5, 7, 8, 239, 110-es buszokkal
az Uránia Filmszínházig, majd onnan
gyalogosan könnyen megközelíthető.

¥ Hasznos információk:
 Asztalfoglalás szükséges.
 Sörfogyasztás csak 18 éven felülieknek.
 Több mint 30 féle sörkülönlegesség.

¥ Érdekességek a környéken:
 Szent István Bazilika
 Magyar Állami Operaház
 MMKM Elektrotechnikai Múzeum
 Sasz-Chevra ortodox nagyzsinagóga

¥ Nyitva tartás:
Hétfő - Szerda: 16:00-24:00
Csütörtök: 16:00-19:00
Péntek: 14:00-19:00
Szombat: 12:00-19:00
Vasárnap: 12:00-23:00
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Duna parti taverna

Elérhetőség:
Görög Kancsó Étterem
Cím:		

2000 Szentendre, Dunakorzó 9.

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

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére egy-egy vegyes görög ízelítő,
valamint egy-egy szabadon választott leves.
vagy
2 fő részére egy Görög kalmárok kétszemélyes
tálja, valamint egy-egy uborka/káposzta/
paradicsom saláta.
vagy
2 fő részére szabadon választható 1-1
egyszemélyes főétel körettel.

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

Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást és
a borravalót.

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. Ha pedig eleve Szentendrén jár,
kihagyhatatlan megkoronázása az itt eltöltött napnak.
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¥ Hasznos információk:
 Terasz, gyerekszék
 WiFi
 Kisállatokat fogadnak
 Főszezonban hétvégén élőzene

¥ Érdekességek a környéken:
 Duna korzó
 Fő tér, Várdomb
 Szabadtéri Néprajzi 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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Villányi borok szentélye

Elérhetőség:
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 főre 10 tételes borkóstoló 2 adag
borkorcsolyával. A pincészet ajánlatai közül az 1.
vagy 2. borkóstoló variációt választhatják.
vagy
4 főre 6 tételes borkóstoló 4 adag
borkorcsolyával. A pincészet ajánlatai közül a 2.
vagy 3. borkóstoló variációt választhatják.
Minden esetben a kóstolási mennyiség fajtánként
0,5 dl/fő. A borkóstoló ajánlatok megtekinthetőek a
Feldobox honlapján, a Kóstoló oldalán.
A program tartalmaz egy vezetett pincelátogatást is.

B

orkedvelő vendégünket most a csodaszép villányi borvidéken belül is unikális
kirándulásra hívjuk. A borkóstoló túra helyszíne ugyanis ezúttal nem más, mint
Magyarország egyik, ha nem a legnevesebb pincészete: a Bock birtok.
Hatalmas ültetvény két pincével. Mégis, a metszéstől a palackozásig a jó gazda szeme
minden mozzanatot végigkövet, így születnek azok a csodálatos borok, melyeket
megízlelve elégedett mosoly fut végig minden profi és műkedvelő borkóstoló arcán,
hazánkban és külföldön egyaránt. Bock József családi vállalkozása napjainkra fogalommá
vált, a név pedig egyet jelent a jó borokkal, csúcsborokkal és a csúcsgasztronómiával.
Kóstolja hát végig ennek a páratlan borászatnak a nedűit, s ne hagyja ki a pincelátogatást
sem, mert nem mindennapi tapasztalat, higgye el. Ha autóval jönnek, és a kóstolást senki
nem szeretné kihagyni, a Hotel Ermitage**** lakályos szobái örömmel fogadják Önöket.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
Az M6-os autópályáról a 6. számú
kijáraton Szederkény/Villány/ Bóly
irányába kell lejönni, innen 7 km Villány
szívéig.

¥ Hasznos információk:
 Időpont egyeztetés szükséges
 A borbemutatókat a Borkóstoló Teremben vagy
a Mediterrán Teraszon tartják
 Szálláslehetőség és kiváló étterem helyben
 A borkóstolón csak 18 éven felüliek vehetnek részt
¥ Érdekességek a környéken:
 Templom-hegyi kőbánya
 Villányi borfesztivál
 Siklós-Villányi borút
¥ Nyitva tartás:
Borkóstoló terem és a Mediterrán terasz:
- Vasárnap-Csütörtök: 08:00-20:00
- Péntek-Szombat: 08:00-22:00
Pincelátogatás:
- Minden nap 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 és 18:00
órakor
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Pezsgőkészítés művészete

Elérhetőség:
Törley Gyűjtemény és Látogatóközpont
Cím:		

1221 Budapest, Anna utca 7.

Honlap: wwww.torleymuzeum.hu
Telefon: 1/229-2300, 30/976-0465
E-mail: muzeum@torley.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére a Törley Gyűjtemény és
Látogatóközpont megtekintése vezetett
pincesétával és fejenként 3 pohár pezsgővel.
A program időtartama 2-2,5 óra.
¥ Hasznos információk:

S

zereti, ha pezseg az élet? Ha igen, akkor most egy igazán különleges
pezsgőkóstolással egybekötött múzeumlátogatásra hívjuk. Helyszín a Törley
Gyűjtemény és Látogatóközpont, ahol a Törley pezsgők mintegy másfél
évszázadra visszanyúló történetét az alapítástól napjainkig páratlan környezetben
követheti végig. Megismerheti, hogyan lett a gyár a századfordulóra az ország
legkorszerűbb pezsgőüzeme, hogyan nyerte el a millenniumi kiállítás évére a császári
és királyi udvari szállító címet, és hogyan ismerte meg a világ Párizstól Amerikán
át Ausztráliáig az évente már mintegy kétmillió palack pompás nedűt előállító
Törley nevét. A történeti kiállítás termeiben kapott helyet a pincészet egyedülálló
gyűjteménye, ahol mint egy pezsgősüvegben, a dugótól a palackon át a pohárba vezet
az út. Majd a pincerendszeren keresztül sétálva megismeri a pezsgő készítésének
különböző technikáit, végül a kóstoló terembe érve, a koccintás csilingelő hangja
után meg is ízlelheti ezt a mámorító italt. A Törley csak Önre vár!
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 A program a havonta megszervezett csoportos
tárlatvezetésen történik
 Előzetes bejelentkezés szükséges, a látogatást
megelőző csütörtök 12:00 óráig
 Pezsgőkóstolás csak 18 éven felülieknek
 A pincelátogatáshoz pulóver ajánlott
 Hölgyeknek is lapos cipő ajánlott
 Pezsgővásárlási lehetőség helyben

Elhelyezkedés / megközelítés:
A Móricz Zsigmond körtér irányából
a 47-es villamossal vagy a 133, 233
számú autóbuszokkal a Leányka
utcai megállóig. Innen gyalog 10 perc.
Autóval parkolási lehetőség a Törley
saját parkolójában.

¥ Nyitva tartás:
Minden hónap első szombatján, 11:00 órától.
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A Somló-hegy illatozó pálinkái

Elérhetőség:
Somló Spirit Pálinkaház
Cím:		
		

8481 Somlóvásárhely,
Somló-hegy 044/4 hrsz.

Honlap: www.somlospirit.hu
Telefon: 20/777-1077
E-mail: info@somlospirit.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 főre 4 féle pálinkakóstoló (2cl/tétel/fő)
üzemlátogatással egybekötve, továbbá hidegtál.
vagy
2 főre 4 féle pálinkakóstoló (2cl/tétel/fő)
üzemlátogatással egybekötve, hozzá sós falatok
és 2 üveg 0,05 l-es ajándék palackozott pálinka,
választható ízben.
¥ Hasznos információk:

Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapesttől kb. 170 km. A Pálinkaház
az M7-es autópályáról, a 8-as úton
Somlóvásárhelyig továbbhaladva, majd
jobbra fordulva a főúttól 400 méterre
helyezkedik el.

 Előzetes időpont foglalás szükséges.
 Minimumlétszám nincs.
 Alkoholos italok fogyasztása csak 18 éven

A

Somló-hegy somtól vöröslő, vulkanikus kúpjai évszázadok óta kiváló borokat
teremnek. Magyarország legkisebb borvidéke, a Kisalföld, kiváló éghajlatának
és talajának köszönhetően a hazai borászat egyik legjelentősebb központja.
Itt jött létre a Somló Spirit Pálinkaház, ahol a szőlőből és törkölyből olyan párlatok
készülnek, melyekben a Somló-hegy lankáinak tüze tér vissza. A különlegesen finom
párlatokat a szakértő kezek, a szőlő mellett, Somló-hegy környéki, valamint Balatonfelvidéki, kiváló minőségű gyümölcsökből készítik a legkorszerűbb, energiatakarékos,
környezetbarát technológiákkal. Most olyan programra hívjuk, ahol megismerheti
a környék gyümölcsöseinek illatát, ízeit és a varázslatot, amikor a gyümölcs lelke
új életre kel a pálinkában. A kóstolás mellett a pálinkafőző üzemben is kirándulást
tehet, hidegtálat és sós falatokat kóstolhat, mindezt gyönyörű, családias környezetben,
Magyarország egyik legszebb vidékén.
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felülieknek.
 A helyszínen pálinkavásárlásra is van lehetőség.
 Szállás a közelben: Kreinbacher birtok, 5 Ház
Borbirtok.
¥ Érdekességek a környéken:
 Somlói Vár
 Sárosfői-halastavak Természetvédelmi terület
 Dobai Erdődy-kastélypark

¥ Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 9:00-17:00
Szombat-Vasárnap: előzetes egyeztetés alapján
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Irány a móri borvidékre!

Elérhetőség:
Csetvei Pince
Cím:		
		

8060 Mór,
Hársfa utca hrsz. 737.

Honlap: www.csetveipince.hu
Telefon: 20/316-8551, 20/936-2478
E-mail: info@csetveipince.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére 5 tételes borkóstoló (1 dl/fő/tétel).
¥ Hasznos információk:
 Borkóstolás 18 éven felülieknek
 Előzetes időpont egyeztetés szükséges
 A program minimum 4 fő részvételével indul
 Borvásárlási lehetőség helyben (Feldobox

Elhelyezkedés / megközelítés:
Az M7-es autópályán SzékesfehérvárKeletig, majd a 7-es főúton Győrt
követve a 81-es főútra kell rátérni. Innen
23 km Mór.

élménykártyájával 10% kedvezmény)
¥ Érdekességek a környéken:

A

festői szépségű Móri borvidéken, a Vénhegy lábánál, a Hársfa utcában várja
vendégeit a Csetvei Pince, immár öt éve. A birtok egy csendes kis zsákutcában,
takaros kis sváb pincék sorában foglal helyet, s ha ide tévedünk, rögtön tudjuk,
hogy történelmi borvidéken járunk. Csetvei Krisztina, az ifjú, ám szakmájában rendkívül
jártas, és széles látókörű borász, ma már férjével együtt vezeti a pincészetet, ahol
természetesen a kiváló minőségű boroké a főszerep. A fajtaborok és fehér házasítások
nagy kedvencei az egyre bővülő látógatói körnek, és ez nem is csoda. Ki ne kóstolna
szívesen kiváló ezerjót, királyleánykát, olaszrizlinget, chardonnayt, szürkebarátot, vagy
a gazda kedvenc házasítását, a Napholdcsillagot és a Baba Rosét. A páratlanul finom
olaszrizlinget, Cellux Szimfóniát az Amorf Ördögök múlhatatlan slágere ihlette, s a
címadók is szívesen kortyolják. Éljen hát ön is a mának, és térjen be erre a rendkívül
izgalmas helyre, ahol csupa kellemes meglepetésben lesz része.
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 Túraútvonalak és kirándulási lehetőség a
Vértesben
 Csókakői vár meglátogatása, lovas programok

¥ Nyitva tartás:
Egész évben előzetes bejelentkezés alapján.
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Koreai gasztrokaland

Elérhetőség:
Jankovich Kúria Wellness Hotel****
étterme
Cím:		
		

2459 Rácalmás,
Jankovich Miklós köz 1.

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

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére egy-egy „Set menü B”. A menü a
koreai étkezési szokásoknak megfelelően több
kisebb és egy főfogásból áll, valamint desszertet
is tartalmaz.
Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást.
¥ Hasznos információk:

R

ácalmáson, a Jankovich Kúria Wellness Hotel**** 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. Nyáron az őspark panorámájával
büszkélkedő téli kert csábít, ahonnan a Duna is csak kőhajításnyira van, télen
jólesik a kandallóban pattogó tűz mellé húzódni…
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Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapesttől 60 km, az M6-os
autópályán Rácalmásig, onnan
táblákkal jelezve.

 Kerthelység
 Légkondicionált
 Akadálymentes
 Szálláslehetőség helyben (Feldobox

élménykártyájával 10% kedvezmény)
¥ Érdekességek a környéken:
 Falumúzeum a kúria birtokán
 Duna Ökoturisztikai Központ
 Csónakázás a Dunán

¥ Nyitva tartás:
Hétfő-Vasárnap: 12:00-22:00
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Az egri borvidék kiválóságai

Elérhetőség:
Thummerer Pince - Magtár Fogadó
Cím:		

3325 Noszvaj, Szomolyai út 2/a.

Honlap: www.magtarfogado.hu,
		www.thummerer.hu
Telefon: 20/946-2178
E-mail: info@thummerer.hu
		info@magtarfogado.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére 5 tételes borkóstoló
pincelátogatással és borkorcsolyával (házi sajtok,
házi kenyerek) a Thummerer Pincében.
vagy
2 fő részére 4 tételes pálinkakóstoló a Magtár
Borozóban borkorcsolyával, valamint a Magtár
Üvegtár kiállítás megtekintése.
Amennyiben szeretne kartonos bort vásárolni
vagy a borkóstoló után megszállni a Magtár
Fogadóban éjszakára, partnerünk kedvezményt
biztosít az árból a Kuponnal érkezőknek.

A

Thummerer Pincészet az egri borvidék hírnevét öregbíti hazánkban és külföldön
egyaránt. Kiváló nedűivel szinte minden nagyigényű borkereskedésben
találkozhatunk, a pince alapítóját pedig év borászaként is ünnepelhettük. No de,
leemelni a bort a polcról mégsem ugyanaz, mint ha személyesen éli át ennek a kiváló
szőlészetnek a mindennapjait, és kóstolja a gazda kezéből a borait vagy a pálinkáit.
Látogasson hát el Noszvaj határába, tekintse meg a Thummerer Pincészetet, majd
verjen tanyát a Magtár Fogadóban. Míg maga a pincészet 4000 nm-es valódi, tufába vájt
grófi pincerendszer, addig a hozzá tartozó Magtár Fogadó egy hajdani magtár. Itt várja
lakmározni kívánó vendégeit tradicionális, helyi jellegű, kulináris élvezeteket magas
fokon nyújtó konyhával, és csodálatos panorámával a Thummerer Pincészet.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
Az M3-as autópályán, majd a 3-as
úton Mezőkövesd irányában, ezután
Szomolya irányában Noszvajig. A
pince a Szomolya és Noszvaj közötti
úton jobbra található, a fogadó a
faluban van.

¥ Hasznos információk:
 Alkoholos italok fogyasztása csak 18 éven
felülieknek
 A borkóstoló csoportos program, érdemes
minél hamarabb bejelentkezni
 Hagyományos fatüzeléses kemencében készült
ételek a Pincészetben
 A pincelátogatáshoz pulóver ajánlott
 Szálláslehetőség helyben
¥ Érdekességek a környéken:
 Noszvaji Barlanglakások és Kaptárkövek
 De La Motte Kastély
 Bükki-Nemzeti Park
 Egri városnézés
¥ Nyitva tartás:
Egész évben, előzetes bejelentkezés alapján.
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Ízutazás Egerben

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 „Egri Gasztro Ízutazás” a Hotel Aqua
Eger*** Szálloda és Éttermében: parasztsonkás
mascarponekrém, tanyasi csirketekercs, rozéra
sült kacsamell lilahagyma salátával, szilvásváradi
füstölt pisztráng, szezonális zöldségekkel és friss
házi kenyérrel.
Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást és
a borravalót.

E

ger történelmi nevezetességei, borvidéke, kulturális élete páratlan hangulatot
adnak a városnak. Érdemes felfedezni gasztronómiai különlegességeit is, hiszen
csak akkor ismerhetünk meg egy tájat, ha elmélyülünk étkezési kultúrájában is.
A Hotel Aqua Eger*** Szálloda és Étterem, Eger szívében, tökéletes harmóniában
ötvözi a hagyományt és az újszerűséget. A friss, szezonális alapanyagokból
készült ínyencségek mellé a környék legjobb borait ízlelhetjük meg. Hazai ízeink,
a mangalica, a pisztráng, vagy a fatüzelésű kemencében sült kovászos kenyér nem
csak gasztronómiai élményt jelent, de összeköti a jelent a múlttal, hogy átélhessük
az értékeket, amelyek nem változnak. A kiváló kóstoló olyan ízekkel örvendezteti
meg, amelyek egy életen át elkísérik.
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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.

¥ Hasznos információk:
 Előzetes asztalfoglalás szükséges (minimum 2
nappal az érkezés időpontja előtt).
 Szezonális alapanyagok.
 Egri borok széles választéka.
 Légkondicionált.
 Kerthelyiség.
 Szálláslehetőség helyben (Feldobox
élménykártyával 10% kedvezmény).
¥ Nyitva tartás:
Minden nap: 12:00-22:00
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Badacsonyi kézműves borok

Elérhetőség:
Borbély Családi Pincészet
Cím:		
		

8258 Badacsonytomaj,
Káptalantóti út 19.

Honlap: www.borbelypince.hu
Telefon: 30/9271-414
E-mail: info@borbelypince.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére 8 tételes borkóstoló borkorcsolyával, a
Badacsonyi Borvidék és a kínált borfajták szakszerű
bemutatásával, pince és birtoklátogatással.
vagy
2 fő részére 6 tételes borkóstoló egy késői
szüretelésű borkülönlegességgel kiegészítve, pince
és birtoklátogatással, valamint borkorcsolyával.
vagy
4 fő részére 4 tételes borkóstoló borkorcsolyával, a
Badacsonyi Borvidék és a kínált borfajták szakszerű
bemutatásával, pince és birtoklátogatással.

A

Borbély Pincészet a Badacsonyi borvidék vulkanikus talajon termett, terroir jellegű
borainak legjavát kínálja a kiváló, kézműves csúcsborokat kóstolni vágyó vendégnek.
Aki idelátogat, nem csupán különleges borkóstoló túrán vehet részt, de bejárhatja a
birtokot, és festői környezetben töltheti a napját kiváló borok társaságában.
A Borbély Pincészet a nagyhírű borvidék egyik kiválósága, mely több díjnyertes nedűt
is letett már a szomjas borbarátok asztalára. Hangulata mégis közvetlen, családias
és egyszerűségében hívogató, hisz mi máson lehetne itt a hangsúly, mint a pompás
borokon, a friss, házias ízeken, a páratlanul gyönyörű tájon és a közvetlen, otthonos
vendéglátáson? Ön is jól érezné itt magát. Csábuljon el, és látogasson el a magyar tenger
partjára másodmagával egy Badacsonyi borkóstolóra, ahol nem különb borokat ízlelhet,
mint a szürkebarát, az olaszrizling vagy a jégbor. Ha szívesen maradna még a parton, a
Borbély család szívesen látja vendégházában éjszakára.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapesttől kb. 170 km. A pincészet
a Káptalantótiba vezető úton
Badacsonytomajtól kb. 2 km-re, balra
található.

¥ Hasznos információk:
 Érdemes minél előbb bejelentkezni
 A borkóstolón csak 18 éven felüliek vehetnek részt
 A pincelátogatáshoz pulóver ajánlott
 Bolti forgalomba nem hozott
borkülönlegességeket is kóstolhat a pincészetben
 Meleg ebéd/vacsora vagy házi készítésű
paraszttál készítése előzetes rendelésre, kérjen
ajánlatot foglaláskor
¥ Érdekességek a környéken:
 Borút a Vulkánok-völgyében
 Badacsony tanösvény, Kisfaludy kilátó
 Folly Arborétum
¥ Nyitva tartás:
Egész évben bejelentkezés alapján.
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Füredi finomságok

Elérhetőség:
Koczor Pincészet és Vendégfogadó
Cím:		
		

8230 Balatonfüred,
Bocsár dűlő 0118/12 hrsz.

Honlap: www.koczorpince.hu
Telefon: 30/743-1508, 87/342-873
E-mail: info@koczorpince.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

4 fő részére 4 tételes borkóstoló borkorcsolyával
szakszerű borbemutatóval.
vagy
2 fő részére 8 tételes borkóstoló borkorcsolyával
szakszerű borbemutatóval.
vagy
2 fő részére 2 fogásos ebéd vagy vacsora: a vendégek
szabadon választhatnak az étterem étlapjáról egyegy levest/desszertet, valamint egy-egy főételt.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapesttől kb. 140 km. Az M7es autópályán, majd a 71-es úton
Balatonfüred irányában. A pincészet a
városon kívül, az Aszófőre vezető úton,
jobbra található.

Az ajánlat nem tartalmazza a borravalót és ebéd
vagy vacsora esetén az italfogyasztást.

A

Bocsár dűlőn, Balatonfüred szomszédságában található a Koczor Pincészet,
amely a Balaton-felvidék változatos, gazdag talaján növekvő tőkék kiváló
termésével várja a látogatókat. A Koczor család majd kétszáz éve, hat generáción
át gyűjti és adja át tapasztalatát az ifjabb nemzedéknek. Ennek köszönhetően ma már
az ország több pontján, rangos boltok választékában is megtalálhatók a Koczor borok,
és ennek eredményeként prosperál a mai szőlészet, pincészet és panzió, ahol kiváló
nedűre, festői panorámára, szép, Balatonra néző szobákra, finom lakomára és kedves
fogadtatásra lel a vendég. Kóstolja végig a Koczor Pincészet borait, szívja magába a
levegő különleges zamatát, költsön el egy finom vacsorát párjával a páratlan, helyi
borok társaságában.
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¥ Hasznos információk:
 A borkóstolón csak 18 éven felüliek vehetnek részt
 Terasz balatoni panorámával
 Az étterem légkondicionált
 Etetőszék
 Kemence és grillező
¥ Érdekességek a környéken:
 Hajózás a Balatonon
 Lóczy barlang, Vaszary-villa
 Tagore sétány és emlékfa park
¥ Nyitva tartás:
Borkóstoló egész évben, bejelentkezés alapján.
Az étterem májustól szeptember végéig minden
nap 12:00-21:00 között, októbertől májusig
bejelentkezés alapján van nyitva.
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Vakkóstoló sommelier-vel

Elérhetőség:
Szolnoki Borkör – Borbár és Vinotéka
Cím:		

5000 Szolnok, Sóház u. 8.

Honlap:
www.facebook.com/szolnoki.borkor
Telefon: 30/485-4464
E-mail: pilmenyi@gmail.com

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére 6 tételes, játékos borkóstoló (1dl/fő/
tétel). A program időtartama kb.1 óra.

A

minőségi borfogyasztás mára Magyarországon is olyannyira divatba jött, hogy
szinte mindenki, aki hódol ennek a szenvedélynek, kötelességének érzi, hogy
szakértelméről is tanúságot tegyen. Nem is csoda, cikkek tucatjai, tévé- és
rádióműsorok kínálnak érdekes ismereteket a műkedvelő sommelier-ek számára, sőt
komolyabb és könnyedebb tanfolyamok, borakadémiák hirdetik a hegy leve mélyebb
megismerésének fontosságát. Most végre eljött az idő, amikor kipróbálhatja, mennyire
alaposak kóstolói ismeretei. A Szolnoki Borkör ugyanis egy fergeteges játékra invitálja
Önt, melynek neve vak kóstoló, és eredetileg sommelier-ek számára találták ki.
A fekete poharak jobbnál jobb borokat rejtenek, melyeket már kóstolni is élvezet. A
kortyok után pedig kérdések következnek, így, ha Ön felkészült, és tehetséges borivó,
büszkén állhat barátai elé, s körítheti szakértő megjegyzésekkel további borozásait.

A rövid bevezetőt és a borismereti alapok
elsajátítását követően a játékos kóstolót vezető
sommelier odavezeti a résztvevőket a vakfekete
tesztpoharakba töltött, különböző típusú
borokhoz. A résztvevőknek egy tételenként 5-6
kérdésből álló tesztlapot kell kitölteni, melyen
különböző kérdések szerepelnek a számokkal
jelölt borokkal kapcsolatban. A kóstoló után
felfedik, hogy az egyes számokhoz rendelt
vakfekete poharak milyen bort rejtettek. Végül
a legtöbb helyes megfejtést adó résztvevő
ajándékot is nyer.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Szolnok belvárosában, a Tisza Park
mellett található. 1-es vagy 1A-s
buszokkal a Tisza Mozi megállóig.

¥ Hasznos információk:
 Alkoholos italok fogyasztása csak 18 éven
felülieknek
 Előzetes időpont egyeztetés szükséges
 Légkondicionált

¥ Érdekességek a környéken:
 Sóház Hotel***
 Trojka Panzió

¥ Nyitva tartás:
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Egész évben, előzetes bejelentkezés alapján.

61

Pécsi és szekszárdi borok

Elérhetőség:
Wekler Családi Pincészet
Cím:		
		

7695 Mecseknádasd,
Liszt Ferenc u. 22/A.

Honlap: www.weklerpince.hu
Telefon: 72/566-035
E-mail: info@weklerpince.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére 5 tételes borkóstoló (Pécsi Muscato,
Pécsi Sauvignon Blanc, Szekszárdi Rosé,
Szekszárdi Quadrissimo Kékfrankos, Szekszárdi
Cabernet Cuvée), valamint hidegtál sajttal,
sonkával és kolbásszal.
A szolgáltatás tartalmazza a borospince
látogatását is.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Az M6-os autópályán, majd a 6-os úton
Bonyhád felé Mecseknádasdig.

¥ Hasznos információk:

M

ecseknádasd hazánk egyik legkiemelkedőbb adottságokkal rendelkező
borvidékén fekszik. A Pécs környéki pincészetek közül számos akad, amely
szebbnél szebb borokkal ejti ámulatba a borbarátokat csak úgy, mint a
borversenyek ítészeit. Mi is a Wekler Pincészet különlegessége ebben az igen erős
mezőnyben? A családi pincészet a Trieb-dűlő, a Kürtöshegy és a Kardosvölgy területek
által a Magyarország nyugati borrégióiból nyert nedűk legjavát kínálja, a pécsi,
a szekszárdi és a tolnai borvidékek fajtáit. Ezeket – a gyakran díjnyertes és nagy
odafigyeléssel előállított, szinte kézműves eljárással készült borokat - kóstolhatja
meg a Wekler Pince borkóstolóján másodmagával. Ha szeretne még több időt e csodás
borok társaságában eltölteni, látogasson el a Borászati Élményparkba, és ha ott jár, ki
ne hagyja a Pálinkafőző Múzeumot sem.
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 Borkóstolás 18 éven felülieknek
 Borvásárlási lehetőség a helyszínen
 Borászati Élménypark és Pálinkafőző Múzeum

helyben

¥ Érdekességek a környéken:
 Várhegyi kilátó
 Réka-vár
 Schlossberg várrom

¥ Nyitva tartás:
Egész évben, előzetes bejelentkezés alapján.
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Tandoori ízvilág

Elérhetőség:
Taj Mahal Étterem
Cím:		
		

6750 Szeged,
Gutenberg utca 12.

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

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 főre egy-egy leves szabadon választható az
étterem étlapjáról + egy kétszemélyes Tandoori
tál körettel + egy-egy desszert.
Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást és
a borravalót.

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

¥ Hasznos információk:

A

Taj Mahal étterem 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 másmás 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 lhasit, ezt
a pompás gyümölcs italt sem. Ha többre kíváncsi, beszélgessen el a személyzettel, akik
készségesen megosztják Önnel e távoli országok néhány titkát.
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 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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Ártalmatlan desszertek

Elérhetőség:
Villa Rosato cukrászda
Cím:		

9737 Bükfürdő, Nyárfa utca 2.

Honlap: www.villarosato.hu
Telefon: 94/999-315, 30/949-5155
E-mail: info@villarosato.hu
		pastry@caramell.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

A

ki az édességet szereti (tehát mindenki), sokszor kerül választás elé: lelkiismeret
furdalás közepette bűnbe esni, vagy süti nélkül szenvedni? A Villa Rosato – a
négycsillagos Hotel Caramell cukrászdája - feloldotta ezt az öröknek tűnő
ellentmondást, kizárólag diabetikus készítményekkel kényezteti vendégeit. A sós és édes
süteményekből álló, állandó kínálaton kívül a szezonális termékek is nagy hangsúlyt
kapnak az étlapon. Nyáron a könnyű joghurtos, epres, málnás, meggyes ízek teszik teljessé
a szünidőt, ősszel pedig a diós, gesztenyés és csokoládés sütiket ízlelgetve nézhetjük a hulló
faleveleket. A Villa Rosato azokra is gondol, akik valami egészen különlegesre, egyedire
vágynak. Az új ízekre kíváncsiak itt megkóstolhatják a sárgarépából, cukkíniből, spárgából vagy
akár sütőtökből készült cukrászati különlegességeket is. Ha valaki egy kis mozgásra vágyik
cukrászda előtt vagy után, felkeresheti a szomszédban lévő Kristály Torony kalandparkot.
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2 fő részére 1-1 szelet sütemény + 1-1 macaron/
nyalóka/mignon + 1-1 üdítő + elvitelre 6
szelet sütemény és 1kg-os Sós/Teasütemény
variációk/20 db-os macaron csomag.
vagy
3 fő részére 1-1 szelet sütemény + 1-1 macaron/
nyalóka/mignon + 1-1 üdítő + elvitelre 9 szelet
süti vagy 1kg-os Sós/ Teasütemény variációk/20
db-os macaron csomag.
vagy
4 főre 1-1 szelet sütemény + 1-1 macaron/
nyalóka/mignon + 1-1 üdítő + elvitelre 6 szelet
süti vagy 1kg-os Sós/ Teasütemény variációk/20
db-os macaron csomag.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Bükfürdő Szombathelytől 25, Sárvártól
22, Soprontól 47 km távolságra
fekszik, könnyedén megközelíthető
autóval a 84-es, 86-os és 87-es
főutakról.

¥ Hasznos információk:
 Macaron csak előzetes megrendelés esetén kapható
 Glutén- és cukormentes sütemények is kaphatóak
 Kerthelység
 Akadálymentesített
 Szálláslehetőség helyben a Hotel Caramell****ben (Feldobox élménykártyájával 15% kedvezmény)
¥ Érdekességek a környéken:
 Kristály Torony kalandpark (Feldobox
élménykártyájával 15% kedvezmény)
 Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum
 Kneipp park
¥ Nyitva tartás:
Minden nap 10:00 - 20:00
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Késői szüretelésű borok

Elérhetőség:
Hímesudvar Pincészet
Cím:		

3910 Tokaj, Bem út 2.

Honlap: www.himesudvar.hu
Telefon: 47/352-416, 20/222-2301
E-mail: tokaji@himesudvar.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére 6 tételes borkóstoló (0,5 dl/fő/tétel)
borfalatokkal Várhelyi Péter borász-tulajdonos
vezetésével.
vagy
4 fő részére 3 tételes borkóstoló (0,5 dl/fő/tétel)
Várhelyi Péter borász-tulajdonos vezetésével.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapesttől 230 km. Az M3-as
autópályán, majd a 37-es úton Tokaj
irányában. A pince Tokaj belvárosában
található.

¥ Hasznos információk:

T

okaj-Hegyalján több, kiváló, nagy pincészet működik, ám a borvidék igazi
kis ékszerek felfedezésére is lehetőséget ad. A Tokaj óvárosában - régen
borkereskedők utcájaként ismert Bem utcában - található Hímesudvar is a kisebb,
családi birtokok közé tartozik, boraik egyedisége, minősége megéri a látogatást.
A Szapolyai János által építtetett 500 éves vadászház pincéjében hangulatos séta
közben ismerkedhetünk meg a borvidék történelmével, a tokaji borkészítés alapjaival
és a borok sokszínűségével. A Hímesudvar különlegesen szép és egyszerű címkéivel,
palackjaival nem találkozunk a szupermarketek polcain, mivel a mindössze 3 ha
nagyságú birtok egész termését helyben értékesítik a hozzáértő borturistáknak és
visszatérő vendégeknek. Japán, francia, olasz - és számos más külföldi - útikönyvek
mellett mi is szívesen ajánljuk, ha igazi borélményre vágyik!
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 A borkóstolón csak 18 éven felüliek vehetnek
részt
 A pincelátogatáshoz pulóver ajánlott
 Hölgyek mellőzzék a magas sarkú cipőt
 Borvásárlási lehetőség (Feldobox
élménykártyájával 10% kedvezmény)

¥ Érdekességek a környéken:
 Tokaj városközpont
 Erzsébet-királyné hídja
 Szerelmi pincesor

¥ Nyitva tartás:
Egész évben minden nap 10:00-18:00 óráig.
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A királyok bora

Elérhetőség:
Disznókő Szőlőbirtok és Pincészet
Cím:		 3931 Mezőzombor,
		Disznókő-dűlő
Honlap: www.disznoko.hu
Telefon: 47/569-410
E-mail: borbutik@disznoko.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 főre 6 tételes Tokaji borkóstolás (0,5 dl/fő/
tétel) borbemutatóval, borkorcsolyával, pince- és
birtoklátogatással a Disznókő-dűlőn.

Elhelyezkedés / megközelítés:
¥ Hasznos információk:
 A borkóstolón csak 18 éven felüliek vehetnek
részt
 A pincelátogatáshoz pulóver ajánlott
 Hölgyek mellőzzék a magas sarkú cipőt
 Borvásárlási lehetőség a helyszínen (Feldobox
élménykártyájával 10% kedvezmény)
 Ingyenes parkolási lehetőség

D

isznókő neve jól ismert azok körében, akik csak egy kicsit is érdeklődnek a
borok iránt. A tokaji borvidék egyik legkiválóbb pincészete a birtokon található
vaddisznófej formájú kőről kapta a nevét. Ezen a csodálatos vidéken terül el a
több mint 100 hektáros szőlészet, amely finomabbnál finomabb aszúkkal és egyéb
nedűkkel kényezteti a csúcsminőségre szomjas borbarátot. Ide várja látogatóit az a
pincészet, melyet gyönyörű épületek - többek között belső tereivel egy tokaji utcaképet
megörökítő feldolgozóház - tesznek még hívogatóbbá. A programot a birtokot bemutató
diavetítéssel, pincelátogatással és borkóstolással gazdagítjuk. A birtokon érdemes
elidőzni, hiszen a borgazdaság valamennyi látványossága bizton garantálja, hogy
Disznókőn tett látogatása egyedi és mindig emlékezetes élmény marad.
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Budapesttől 230 km. Az M3-as
autópályán, majd a 37-es út Tokaji
elágazásánál Disznókő-dűlőig (a Sárga
Borház Vendéglőnél).

¥ Érdekességek a környéken:
 Tokaj történelmi borvidék
 Nagy-Kopasz hegy
 Szőlő tanösvény

¥ Nyitva tartás:
Egész évben bejelentkezés alapján.
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Belga ízek Debrecenben

Elérhetőség:
Belga Étterem és Söröző
Cím:		

4025 Debrecen, Piac u. 29.

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

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

Egy 3 literes Leffe/Hoegaarden zsiráf + 2 adag
sült burgonya.
vagy
2 főnek sörkóstoló 6-6 fajta csapolt sörből (0,250,33l/fajta) + 1 adag sült burgonya.
vagy
6 db üveges sör szabadon választva az itallapról.

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

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

A

belga gasztronómia világhírű képviselője a hamisítatlan belga sör. A belga nép
komolyan veszi a mondást, hogy a változatosság gyönyörködtet. Falvaikban minden
család őrzi a saját sörének különleges receptjét. Több mint 100 sörfőző üzem
található az ország területén, ahol közel 800 féle sört állítanak elő. Készítenek világos
láger, különleges barna, fehér, vörös, lambik típusú, különféle gyümölcsös ízesítésű,
édes, keserű, savanyú, alacsony és magas alkoholfokú söröket. A választás tehát
nem egyszerű. Számos belga sör szerencsére a világ bármely pontján elérhető, így
Debrecenben a Belga Étterem és Söröző remek lehetőséget biztosít a különlegességek
megízlelésére. Válogasson kedvére a csapolt vagy üveges sörök széles választékából,
és ízlelje meg a változatos belga söröket. Természetesen az italok mellé friss, ropogós
sültkrumpli is jár, hiszen így lesz teljes egy belga sörkóstoló.
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légkondicionált, játszótér.
 Szálláslehetőség a Régi Posta Fogadóban
(Feldobox élménykártyájával 10% kedvezmény).
¥ Érdekességek a környéken:
 Nagytemplom, Botanikus Kert.
 Csónakázás, séta a Békás-tónál.

¥ Nyitva tartás:
Hétfő-Csütörtök: 8:30-24:00
Péntek-Szombat: 10:30-2:00
Vasárnap: 10:30-24:00
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Tokaji Borecet Manufaktúra

Elérhetőség:
Borecet Manufaktúra
Cím:		
		

3916 Bodrogkeresztúr,
Tarcali utca 22.

Honlap: www.borecet.hu
Telefon: 30/652-0654
E-mail: info@borecet.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére a Borecet Manufaktúra, illetve
az Acetánia Múzeum és Látogatóközpont
megtekintése vezetett túra keretében, a program
zárásaként korlátlan számú borecet kóstolása
ecetmester társaságban, gourmet ízelítővel.
Gourmet ízelítő tartalma: 2,5 dl Shrubbie
(gyümölcsös balzsamecet alapú szénsavas
üdítőital), sajttál (különböző sajtokból,
dressinggel), grill falatok, friss saláta porció,
sütemény, kávé/tea infusions (balzsamecet
ízesítéssel).

K

ülönleges kirándulásra hívjuk, olyan gourmet kalandra, amelyből nincs több az
országban. A bodrogkeresztúri Borecet Manufaktúrában mindent megtudhat
arról, hogyan készülnek a legnemesebb ecetek. Az adalékanyag nélkül,
természetes alapanyagokból gyártott, tölgyfahordóban érlelt különlegességek közül
itt, a tokaji borvidéken a borecetet tekinthetjük a legjellemzőbb terméknek, de a
manufaktúra ezen felül kiváló balzsameceteket, gyümölcseceteket kínál. A Borecet
Manufaktúra mellett található az Acetánia Múzeum, ahol vezetett túra keretében
ismerkedhet mélyebben a különleges nedűkkel. A program zárása ugyancsak igazi
kuriózum. Öt tételből álló gourmet falatkák elfogyasztása mellett kóstolhatja meg az
ország legpompásabb eceteit, köztük a legendás aszúágyon érlelt borecetet is, amely
egy kicsit talán Széll Tamás dicsőségéhez is hozzájárult a Bocus d’Or versenyen.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapesttől kb. 220 km. Az
M3-as autópályán, majd az E79es úton Felsőzsolcáig, onnan
Bodrogkeresztúr a 37-es úton kb. 43
km. A település központjában ki van
táblázva az irány.

¥ Hasznos információk:
 Előzetes bejelentkezés szükséges.
 A program időtartama kb. 2 óra.
 A kínált italok és borecetek alkoholmentesek.

¥ Nyitva tartás:
Hétfő – Péntek: 8:00 – 16:00
Egyéb időpontban: egyeztetés alapján
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Szekszárdi borválogatás

Elérhetőség:
Takler Borbirtok
Cím:		
		

7100 Szekszárd,
Decsi-Szőlőhegy 1799 hrsz.

Honlap: www.takler.com
Telefon: 74/311 961, 20/429 2430
E-mail: kuria@takler.com

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére 6 tételes Medium borkóstoló.
vagy
2 fő részére 5 tételes Alap borkóstoló + kenegetős
borkorcsolya házi kenyérrel.
Szállás foglalása és borvásárlás esetén a Takler
Borbirtok 10% kedvezményt biztosít.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapestről az M6-os autópályát
Szekszárd dél irányában elhagyva,
az 56-os számú úton Bátaszék felé
haladva található.

¥ Hasznos információk:

A

szekszárdi borvidék leghíresebb pincészete a Takler Borbirtok. Nem is
csoda, hiszen a család Mária Terézia óta szőlészkedéssel foglalkozik, magas
szinten. Takler Ferenc és két fia világfajtákkal, tájjellegű vörösborokkal és
üdítő rosékkal foglal helyet a magyar borászat élmezőnyében, immár hosszú
évtizedek óta. A Takler Borbirtok borkóstolói mindig meghatározó élményt
jelentenek a résztvevőknek, és a vendégeknek nehezükre esik elhagyni ezt a
csodaszép birtokot.
A szekszárdi tájak, a Gemenci erdő vadregényes útvonalai mind maradásra
hívnak. Ne siessen, hiszen a bor, a táj és az élmények csak önt marasztalják.
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 Előzetes időpont egyeztetés szükséges
 Borfogyasztás csak 18 éven felülieknek
 Kert, terasz, Wifi

¥ Érdekességek a környéken:
 Szekszárdi városnézés
 Babits Mihály Kulturális Központ
 Kirándulás a Gemencben

¥ Nyitva tartás:
Egész évben, előzetes bejelentkezés alapján.
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A soproni borvidék kincsei

Elérhetőség:
Ráspi Étterem és Borászat
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 7 tételes borkóstoló (0,5 dl/tétel/fő):
Tündér fehérbor, Kopár vörösbor, Merlot vörösbor,
Syrah vörösbor, Electus vörösbor, Gneisz
vörösbor, Zweigelt válogatás vörösbor.
¥ Hasznos információk:
 Előzetes bejelentkezés szükséges
 Borkóstoló 18 éven felülieknek
 A pincelátogatáshoz pulóver ajánlott
 Vacsora és szálláslehetőség helyben

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.

¥ Érdekességek a környéken:

F

ertőrákos és a soproni borvidék az ország egyik legszebb tája. Itt található az a
pincészet, amelyet a hazai és külföldi borbarátok igazi gyöngyszemként jegyeznek. A
Ráspi szőlészet borai nem csupán kiválóak, de tudvalevő, hogy a szőlő és a természet
erejének legnagyobb tiszteletével készülnek. Selymességük, zamatuk, színük, tüzük
nem a laboratóriumi kémia, hanem a tőkék, a szőlő saját természetéhez való igazodás, a
gyümölcs iránti elkötelezettség eredménye.
Ezen borok mélységét élheti át az, aki ellátogat a Ráspi Borászat borkóstolójára. Az
éhes vendégeknek javasoljuk kipróbálni a Ráspi Étteremet is, mert garantáltan páratlan
gasztronómiai élményben lesz része. Aki ínyenc, nem hagyhatja ki!
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 Zichy-kastély
 Mithrász-szentély
 Vasfüggöny Múzeum
 Fertő tó

¥ Nyitva tartás:
Egész évben bejelentkezés alapján 12:00 - 23:00
óra között.
Október 1-től március 1-ig hétfőn és kedden az
étterem zárva van.
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Barangolás Villány vidékén

Elérhetőség:
Jackfall Bormanufaktúra
Cím:		

7773 Kisjakabfalva, Fő u. 23.

Honlap: www.jackfall.com
Telefon: 72/492-061, 20/555-1727
E-mail: szallas@jackfall.com

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére egy 5 tételes Villányi Eredetű Classic
és Prémium kategóriájú borkóstoló (0,5 dl/fő/
tétel), valamint egy kétfogásos kóstoló házi
ételekből a Jackfall Bormanufaktúrában.
Amennyiben szeretne a borkóstoló után
megszállni a Jackfall panziójában éjszakára,
a partnerünk 10% kedvezményt biztosít a
szállásdíjból.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapestről az M6-os autópályán, majd
az M60-as úton Borjád felé Villányig,
onnan Kisjakabfalva kb. 3 km.

¥ Hasznos információk:

N

em kell különösebb borszakértőnek lenni ahhoz, hogy a villányi borvidék neve
ismerősen csengjen. Aki szereti a jó bort, bizonyosan kóstolta már a tájegység
nedűinek valamelyikét. Kiváló borok készülnek itt kiváló pincészetekben. Ezek
közül is kitűnik a Jackfall Bormanufaktúra, mely kiterjedt birtokán, Kisjakabfalván
várja a vidéket felfedezni vágyó, aktív pihenést, csúcsminőségű borokat, kulturális és
gasztronómiai élményeket kereső vendégeit. A régió építészeti hagyományait őrző,
romantikus portájukra már csak azért is érdemes ellátogatni, mert máshol, például
a fővárosban igen kevés – ám annál exkluzívabb – helyen találkozhatunk Jackfall
borokkal. Akit lenyűgöz a borok világa, azok számára kihagyhatatlan program a házias
ízelítőkkel egybekötött kóstolás.

 Borkóstolás 18 éven felülieknek
 A borkóstoló programok min. 8 főtől indulnak
 Előzetes időpont egyeztetés szükséges
 Borvásárlási és szálláslehetőség helyben

¥ Érdekességek a környéken:
 Villány-Siklósi borút, Szársomlyó-hegy
 Harkányi Gyógy- és Strandfürdő
 Nagyharsányi szoborpark
 Konrád ház, Kisjakabfalva
 Siklósi vár, Pécs

¥ Nyitva tartás:
Egész évben, előzetes bejelentkezés alapján.
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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?
Kellemes kóstolót 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.

84

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.
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ÍNYENC PROGRAM
KÖZÜL VÁLASZTHATNAK

85

86

Bővebb információ: www.feldobox.hu
100

PROGRAM KÖZÜL
VÁLASZTHAT
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Energikus feltöltődés Szabadidő,
Wellness és Gasztronómia területen
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információk
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Mindhárom csomagban
olyan utak találhatók, melyek
legalább a repülőt és a szállást
tartalmazzák, 2 fő részére.

kártya

ajándék

Fontos

ajándékkártya

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.
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Fantáziadús programok Szabadidő,
Wellness és Gasztronómia területen

fantázia
információk
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Vegyes ajándékkártyák
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ÚJ

Felfedező utazás
Nagy utazás
Álomutazás

PROGRAM KÖZÜL
VÁLASZTHATNAK

Meghívás 1 vagy több fő részére
egy különleges kulturális programra

Feldobox utazás ajándékok

Érdeklődik vagy rendelni szeretne ?
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 válogathat 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.

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 hálózatába, keressen fel bennünket telefonon vagy e-mailen (info@feldobox.hu).
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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.

Üzletek listája
§ Budapest I. kerület
Budavár Tours Iroda
Latitudes könyvesbolt
§ Budapest II. kerület:
Széphalom - Neckermann Iroda
§ Budapest III. kerület:
Start Utazás Iroda
Yes Plusz Utazási Iroda
§ Budapest IV. kerület:
Nettravel.hu Utazási Iroda
§ Budapest V. kerület:
Neckermann Iroda - Vörösmarty tér
Neckermann Iroda - Szent István krt.
§ Budapest VI. kerület:
TUI Utazási Központ
Pálvölgyi Fotó WestEnd
Kreatív Hobby
§ Budapest VII. kerület:
BLAGUSS Utazási Iroda
LBT-gyógyászati szaküzlet
Start Utazás Iroda
§ Budapest VIII. kerület:
Neckermann Iroda - Aréna Pláza
Fortwo Utazási Iroda
Budapest Plaza Tánciskola
§ Budapest IX. kerület:
Amazon Travel (TUI)
Kreatív Hobby
Ibolya Jegyiroda - Lurdy Ház
§ Budapest X. kerület:
Neckermann Iroda - Árkád
§ Budapest XI. kerület:
Serlegbolt - Balu 2001
Neckermann-NUR Utazási Iroda
Kreatív Hobby
§ Budapest XII. kerület:
Thomas Cook - Hegyvidék Központ
Start Utazás Iroda
§ Budapest XIII. kerület:
Neckermann Iroda
LBT-gyógyászati szaküzlet
Dr. Orto Egészségszalon
§ Budapest XV. kerület:
Mini City Tours (TUI)
Kreatív Hobby
Metro Áruház
§ Budapest XVII. kerület:
Start Utazás
§ Budapest XIX. kerület:
Kreatív Hobby
Neckermann Iroda - Shopmark
§ Budapest XXII. kerület:
Esőerdő Utazási Iroda (TUI)
Kreatív Hobby
§ Budapest XXIII. kerület:
Pacific Travel Utazási Iroda

Batthyány tér 5-6., Vásárcsarnok I.em.
Fő utca 17., Francia Intézet földszintjén
Hidegkúti út 167., CBA Üzletház
Bécsi út 52-54.
Rákóczi út 39., Csillagvár bevásárlókp.
Árpád út 51-53. (az udvarban)
Vörösmarty tér 5.
Szent István krt. 29.
Bajcsy-Zsilinszky út 17.
Váci út 1-3., WestEnd City Center
Váci út 1-3., Westend City Center
Károly körút 5.
Rottenbiller utca 24.
Madách Imre út 13-14.
Kerepesi út 9.
Práter utca 24.
Blaha Lujza tér 5., Europeum
Ferenc körút 8-10.
Üllői út 15.
Könyves K. Krt. 12-14.
Örs vezér tere 25.
Bercsényi utca 32/b
Október 23. u. 8-10., Allee
Október 23. u. 8-10., Allee
Apor Vilmos tér 11-12
Magyar Jakobinusok tere 4/a.
Váci út 178., Duna Pláza
Pannónia utca 22.
Szent István krt. 24.
Szentmihályi út 131. Pólus Center
Szentmihályi út 131. Pólus Center
Városkapu utca 9.
Pesti út 41/c.
Vak Bottyán út 75., KÖKI Terminál
Üllői út 201
Nagytétényi út 37-43., Campona
Nagytétényi út 37-43., Campona
Bevásárló u. 2.

VIDÉKEN:

§ Baja:
Start Utazás Iroda
§ Békéscsaba:
Neckermann Iroda
§ Bicske:
Üveg, Porcelán, Utazás üzlet
§ Budaörs:
Metro Áruház
Lead - Travel (TUI)
§ Debrecen:
Start Utazás Iroda

Gaál Péter utca 9-11.
Andrássy út 37.
József Attila utca 3.
Budapark Keleti 3.
Szabadság út 37.
Simonffy utca 4-6., Halköz üzletház

Feldobox márkabolt (H-P 9:00-18:00)
Budapest, II. kerület, Bem rakpart 56. Fsz.1
(a Margit híd budai hídfőjénél)

§ Diósd:
Korall Utazási Iroda
§ 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 - Malom Központ
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
§ Solymár:
Dalos Bt. (Tel: 30/982-5994)
§ Sopron:
Blaguss Utazási Iroda
Time Travel - Neckermann Iroda
§ Szeged:
Start Utazás Iroda
§ Székesfehérvár:
Start Utazás Iroda
§ Szekszárd:
Romcar Travel Iroda
§ Szentendre:
Ajándékférfiaknak
Brazilika Utazási Iroda
§ Szentes:
Orsolya Tourist (IBUSZ)
§ Szombathely:
Blaguss Utazási Iroda
§ Tatabánya:
Kreatív Hobby
§ Tolna:
Romcar Travel
§ Törökbálint:
RMC Motor
§ Veszprém:
Kabala Ajándéküzlet

Gárdonyi Géza utca 18.
Törvényház u. 4.
Bajcsy-Zsilinszky utca 8.
Petőfi tér 16.
Barátok tere 10.
Schweidel u. 19.
Kisfaludy u. 12.
Deák Ferenc u.2.
Korona u. 2.
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.
Mátyás K. u.28. (megbeszélt időpontban)
Színház utca 15.
Várkerület 25.
Oroszlán utca 5.
Kossuth utca 8.
Széchenyi utca 18-20.
Kossuth Lajos utca 18.
Rózsa u.2.
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

Továbbá az összes Media Markt, Office Depot,
Extreme Digital áruházakban, a TESCO
hipermarketekben és az IBUSZ utazási irodákban is
megtalálhatóaik ajándékaink.

89

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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