Üdvözöljük a feldobó élmények világában!

Klub

Tartalom

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

T

alálja ki, mire vágyik, egzotikus, távol keleti ízekre, a trónjáról letaszíthatatlan
mediterrán konyhára, az arab világ hangulatára, a perzsák varázslatos
kulinaritására, út menti, vadnyugati életérzésre, laza estére vagy pompára.
Ha meghozta a nehéz döntést, már célba is veheti az éttermet. Bármelyikre is essen
a választása, maradandó élményre és különleges gasztronómiai utazásra számíthat.
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hónapban
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24 Jankovich
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Kúria koreai étterme
Koreai - Rácalmás
megkapja az extra kedvezményes programtippeket!

44. oldal
46. oldal
48. oldal
50. oldal
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Gólya Étterem
tulajdonosoknak
Ingyenes házhozszállítás
Magyaros és nemzetközi - Kecskemét

Dallas Étterem

58. oldal

Amerikai - Bp III. kerület
XVIII

XXI

13

a min. 10.000 ft értékű rendelésekre.
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14.
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22 Trattoria la Prima
Mongolian
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partnerénél,
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KORLÁTLAN FOGYASZTÁS - BP XII. KERÜLET
Olasz - Kaposvár
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23 Rókusfalvy Fogadó
Normakert Étterem
bizonyos programokra. Magyar/nemzetközi - etyek
akár -50%
Magyar/nemzetközi
- BP XII. KERÜLET

Bisztró & koncert - Bp IX. kerület

budapest

XX
05
m1

Tortuga Étterem

MEDITERRÁN - BP VI. KERÜLET
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23

34. oldal

Mexikói/magyar - Szentendre

INDIAI - BP V. KERÜLET
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XV

XIII

m6

02

gödöllő
m3

mogyoród

13

29

u

Thai wok és sushi - Bp V. és VI. kerület

dunakeszI

15

30

box.h

Kalóz lakoma - BP XX. KERÜLET

4

II

ya

Belga - BP XIII. KERÜLET

05

a részletes felhasználási feltételek a katalógus 70. oldalán, és az élménykupon hátoldalán olvashatók.

Program térkép:

y kárt

www

Japán - Bp II. kerület

Hogyan működik a Feldobox ajándék?

élmén

SVÁB/NEMZETKÖZI - ÜRÖM

32. oldal

30

60. oldal

Jégverem Fogadó Haspártiak Vendéglője 62. oldal
Magyar/nemzetközi - Sopron

bővebb információ és kedvezményes programok listája honlapunkon a feldobox klub
menüpont alatt. a klub előnyei magánszemélyeknek szólnak.
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Trattoria Toscana

Elérhetőség:
Trattoria Toscana
Cím:		
		

1056 Budapest,
Belgrád rakpart 13.

Honlap: www.toscana.hu
Telefon: 1/327-0045
E-mail: info@toscana.hu
		reservation@toscana.hu
IV

III

¥ A konyha jellege:
Olasz, toszkán.

II

XII

I

VI
V VII

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

XV

XIII

XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

2 fő részére egy három fogásos ebéd vagy
vacsora.

A

toszkán konyhaművészet eredetisége, évszázados hagyományai és különleges
ízvilága tárulhat fel Ön előtt is, ha Duna parti sétájának megkoronázásaként
betér másodmagával az elragadó Trattoria Toscana Étterembe. A friss és
minőségi alapanyagokból, első osztályú olasz séf által készített finomságok és a
rusztikus belső tér egyenesen egy firenzei macskaköves utcácskában álló trattoria
teraszának megkapó hangulatát idézik meg. Az eredeti olasz recept alapján készült
tésztaételek, pizzák és a ház különlegességei valódi ínyenc élménnyel kecsegtetnek,
hiszen a klasszikus spagettik, gnocchik és minestrone mellett olyan nem mindennapi
ételeket is kóstolhat, mint a kacsaragus lasagne, a tintahalas rizotto, vagy éppen
a házi készítésű ravioli házikolbász raguval. Mindehhez pedig királyi kiszolgálás és
egy olasz étteremre oly jellemző barátságos, mediterrán hangulat dukál. Kezdje
egy háromfogásos ebéddel vagy vacsorával az ismerkedést a Trattoria Toscana
ízbirodalmában, garantáltan nem fog csalódni!
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A vendégek választhatnak az étterem étlapjáról
egy levest a halleves kivételével, egy főételt
a „Tészták és rizottók a föld terméseiből”
kategóriából/pizzát/salátát, valamint egy
desszertet.

Elhelyezkedés / megközelítés:
A Fővám tér és a Március 15. tér közt
félúton a Belgrád rakparton, a 2-es
villamos vonalán.

Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a
borravalót.
¥ Hasznos információk:
 Légkondicionált.
 Terasz.
 Etetőszék.
 Kisállatokat fogadnak.
 Olasz és magyar borok széles választéka.
 Tanítási időszakban vasárnaponként 12:00-

16:00 között bohóc szórakoztatja a vendégeket.
¥ Nyitva tartás:
Minden nap 12:00-24:00
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Mosselen Belgian Beer Café

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

¥ Konyha jellege:
Belga specialitások.
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy vacsora.
A vendégek szabadon választhatnak az étterem
étlapjáról egy levest, fél kiló fekete kagylót
a négyféle recept közül, belga fűszeres sült
krumplival, valamint egy desszertet.
vagy

K

atalógusunk nem lenne teljes, ha kínálatában nem szerepelne belga étterem. Sőt,
nem csupán élénk színfoltként ajánljuk, hanem, mint az egyik legizgalmasabb,
legsokszínűbb és legfinomabb konyhát. A belga kulinárisáról tudni kell, hogy a
nép a halak, különböző tengeri herkentyűk, de leginkább kagylók, a fehér és vörös
húsok a sajtok és a krumpli nagy kedvelője, ám étrendjükbe távoli – hajdan velük
együtt élni kényszerülő – népek ételeit is hihetetlen fantáziával egyesítik a hazaival.
Ha valóban kiváló, nem mindennapi és bőséges lakomára vágyik, látogasson el a
Mosselen Beer Café-ba, és kóstoljon különleges, mégis mosolyt fakasztóan harmonikus
belga ízeket! Bár az étlap nehéz választások elé állítja a vendéget, a tradicionális
feketekagyló kihagyhatatlan, ráadásul négy elkészítési mód közül választhat. Az ételek
mellé mindenképpen fogyasszon el néhány sörkülönlegességet is a nyolcféle csapolt
és a negyvenféle palackos sör közül!

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.

2 fő szabadon választhat az étterem étlapjáról egyegy főételt (bármelyiket).
Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a
borravalót.
¥ Hasznos információk:
 Előzetes asztalfoglalás szükséges.
 Számos belga sörkülönlegesség.
 Légkondicionált, kivetítő, ingyenes wifi.
¥ Érdekességek a környéken:
 Margitsziget
 Vígszínház
 Olimpia park
 Parlament
¥ Nyitva tartás:
Minden nap 12:00 - 24:00.
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Pata Negra Tapas Bár

Elérhetőség:
Pata Negra Spanyol Tapas Bár
Honlap:
Cím 1:
Telefon:
E-mail:
Cím 2:
Telefon:
E-mail:

www.patanegra.hu
1091 Budapest, Kálvin tér 8.
1/215-5616
patanegrapest@patanegra.hu
1023 Budapest, Frankel Leó u. 51.
1/438-3227
patanegrabuda@patanegra.hu
IV

III
II

¥ Konyha jellege:
Spanyol tapas különlegességek.

XV

XIII
VI
I V VII

XII

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy vacsora.
A vendégek a speciális Feldobox – Pata Negra
menüből választhatnak egy levest, egy tapasból
álló összeállítást (4 tapas/fő) és egy desszertet.
A 18:00 óra előtt érkező vendégek 1/2 liter
Sangriát kapnak ajándékba.

B

udapest gyönyörű, érdekes és különleges hangulatú város, ám hibátlan dolgot igen
nehéz találni benne. A Pata Negra Tapas Bár e ritka helyek egyike. Létrejötte a spanyol
társasági étel-ital kultúra előtti tisztelgés, mégpedig a csempétől a szalvétáig, az italoktól
az ételekig hamisítatlan, és lenyűgöző formában. Spanyolországban a tenger gyümölcsei, a
húsok és a jellegzetes módon elkészített zöldségek nem csupán egy tál ételt jelentenek. A tapas
bárokban számtalan variációban, kisebb adagokban kínálják ezeket italozás, beszélgetés,
egyszóval a pezsgő mediterrán esték kísérőjeként. A Pata Negra ezt a hagyományt hozta el
hazánkba. Az étlap kínál ugyan kiváló és kiadós fogásokat is, a fő attrakció itt mégis az a
falatka választék, amely kisebb porciókban és a hatalmas élvezeti érték garanciájával érkezik
az asztalra. Így egy-egy korty spanyol borral elválasztva igen sok mindent végig kóstolhatunk.
Külön említést érdemel az is, hogy az alapanyagokat Spanyolországból szállítják. És hogy
mivel is érdemes elválasztani, illetve kísérni ezeket a csemegéket? Az ital választék igazán
széles, ám ha stílszerűek kívánunk maradni, a sangria mindenképp jó döntés. A borlapon
pedig az Ibériai-félsziget legjobb borai közül érdemes megismerkedni néhánnyal.
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Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a borravalót.
A Pata Negra éttermekben a Feldobox Élménykupon
december kivételével bármikor felhasználható.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Budai: 17-es villamossal a Kavics utcáig,
majd innen gyalog kb. 50 méter.
Pesti: M3-as, M4-es metróval vagy 47-es,
49-es villamossal a Kálvin térig.

¥ Hasznos információk:
 Terasz
 Légkondicionált
 WiFi
 Kisállatokat fogadnak
¥ Érdekességek a környéken:
Budai: Gül Baba Türbéje, Lukács Fürdő/Valley
Bay Fürdő
Pesti: Ráday utca, Vásárcsarnok, Magyar Nemzeti
Múzeum
¥ Nyitva tartás:
Minden nap 11:00 – 24:00
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Fuji Japán Étterem

Elérhetőség:
Fuji Japán Étterem
Cím:		 1025 Budapest,
		Csatárka utca 54.
Honlap: www.fujirestaurant.hu
Telefon: 1/325-7111, 20/914-9320,
		30/393-3000
E-mail: restaurant@fujirestaurant.hu
IV

III

¥ Konyha jellege:
Tradicionális japán ételek.
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

A

Fuji Japán Étterem nem csupán egy sushi-bár, hanem 25 éve a japán kulináris
kultúra hazai nagykövete. Választékát és szolgáltatásait nem csupán az
idelátogató vendégek méltatják, hanem az a sok elismerés is, amelyet az évek
során a hazai és a nemzetközi szakma is számos díjjal és elismeréssel tüntetett
ki. A konyhát nagytudású japán séf irányítja, a briliáns csapat pedig nem csupán
a jól ismert, emblematikus fogásokat készíti kiválóan, hanem a japán konyha
meleg fogásainak különleges és természetes világába is bevezeti a közönséget.
Természetesen ez nem minden vendégnek újdonság, hiszen az éttermet japánok is
nagy kedvvel látogatják. Az egészséges, finom és autentikus ételek mellett a japán
étkezési kultúra formai elemeit az a négy tatami szoba képviseli, ahol a látogatók
úgy élvezhetik a különleges fogásokat, hogy közben átadják magukat egy régi, távoli,
és nagyhatású kultúra szellemiségének.
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2 fő részére egy-egy Ajimi bemutató menü, mely a
következő fogásokat tartalmazza:
- 3 db nigiri és 3 db tekercs
- Miso leves
- Shiitake gomba szeletek szójásan
- Füstölt fürjtojás
- Főtt bab szójásan
- Tojáslepény szeletek
- Ecetes hal és hagymasaláta
- Grillezett házi csirkehús pálcán
- Vajhal szójásan főzve
- Párolt ceruzabab szezám szósszal
- Párolt szójabab héjában
- Japán édesség.

II

XV

XIII
VI
I V VII

XII

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

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

Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a borravalót.
¥ Hasznos információk:
 Legalább 24 órával előre foglalja le asztalát
telefonon vagy online.
 Foglaláskor kérjük jelezzék, hogy Feldobox
utalvánnyal érkeznek.
 Légkondicionált.
 Nyáron terasz.
¥ Nyitva tartás:
Minden nap 12:00-23:00.
Az utalvány február 14., december 24., 25. és 31.
kivételével szabadon felhasználható.
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Tortuga Étterem

Elérhetőség:
Tortuga Étterem
Cím:		 1203 Budapest,
		Kossuth Lajos utca 73.
Honlap: www.tortugaetterem.hu
Telefon: 1/285-7084
E-mail: info@tortugaetterem.hu

IV

III
II

¥ Konyha jellege:
Kalóz lakoma.

XV

XIII

XII

I

VI
V VII

XIV
VIII

XVI
X
XIX

XX

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére egy három fogásos ebéd vagy
vacsora.
A vendégek az étterem étlapjáról választhatnak
egy levest, egy főételt és egy desszertet.

A

zajos város egyik külső szegletében található egy titkos rejtekhely. Azt mesélik,
egykor kalózok tanyája volt, akik hosszú portyáikról ide tértek meg gazdag
zsákmányukkal, s itt pihenték ki magukat kegyetlen támadásaik végeztével.
A konyhamester jól ismerte a kalózok kívánságait, s sorra küldte ki a konyhából a
zamatos, különleges fogásokat. Igaz, hogy a kalózok durva népek, ám ha lakomáról
van szó, nincs az a kifinomult uraság, aki felvehetné velük a versenyt. Mert amilyen
csalhatatlan ösztön vezeti őket szigetek elásott kincsei, arannyal megrakott bárkák
vagy szépasszonyok szoknyája felé, olyan tévedhetetlen ízléssel válogatják és
készíttetik étkeiket. Térjen be a Tortuga étterembe, mely a kalózok nagy örökségét
hordozza és közvetíti a tányérok közt történő kalandozásokhoz. Fenséges ízek, nagy,
gazdag tivornyák, különleges ritkaságok és ínyencségek a cápától a békáig, a tengerek
kincseitől szárazföldi jószágokig. Aki már járt itt, visszatér, aki még nem, az nem is
sejti, milyen egy hamisítatlan gasztronómiai kalóz kaland.
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XVII

IX

XI

XXII

XVIII

XXI
XXIII

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

Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a
borravalót.
¥ Hasznos információk:
 Légkondi
 Wifi
 Gyerekszék
 Részlegesen akadálymentesített

¥ Nyitva tartás:
Hétfő - Csütörtök: 12:00 - 23:00
Péntek - Szombat: 12:00-24:00
Vasárnap: 12:00 - 22:00
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Hanoi Pho vietnámi étterem

Elérhetőség:
Hanoi Pho vietnámi étterem
Cím:		

1054 Budapest, Akadémia u. 11.

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

III
II

VI
I V VII

XII

¥ Konyha jellege:
Vietnámi finomságok.

XV

XIII
XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére egy háromfogásos, 2 személyes húsos
menü klasszikus zöld teával.
vagy
2 fő részére egy háromfogásos 2 személyes vegyes
húsos-halas menü klasszikus zöld teával.

A

Hanoi Pho étterem Budapest belvárosában kínál egy feledhetetlen utazást
az ízek világába, barátságos légkörben, ahol minden pillanatnak megvan a
varázsa. Aki egyszer már járt itt, biztosan visszatér, hogy újra részese legyen
ennek a felejthetetlen élménynek. A vietnámi konyha kiemelt helyet foglal el Ázsia
gasztronómiai térképén, geológiai adottságai miatt rengeteg fűszert, zöldséget
használ tradicionális konyhaművészetében. Az idők során, különböző kultúrákkal
találkozva, létrejött egy semmivel össze nem téveszthető konyha, a vietnámi. A
rizs természetesen óriási szerepet játszik az itteni étkezési kultúrában, végtelen
számú formában elkészítve. A vietnámi ízek talán legmeghatározóbb elemei a
tenger adományai: halak, kagylók, rákok. Mikor egy vietnámi fogást fogyasztunk,
megérezzük, hogy egy étel lehet egyszerre tökéletes és egészséges. Ebben az
elegáns étteremben egy időben érezhetjük magunkat otthon és egy távoli országban.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
M3 metróval az Arany János utcai
megállóig, 2-es villamossal vagy a
16-os, 105-ös busszal a Széchenyi tér
megállóig. Mindkét irányból gyalog
5 percre. Autóval a legközelebbi
mélygarázs a Szabadság térnél vagy a
Szent István térnél található.

Az ajánlat nem tartalmazza a további italokat és a
borravalót.
¥ Hasznos információk:
 Előzetes asztalfoglalás szükséges.
 Légkondicionált.
¥ Érdekességek a környéken:
 Parlament
 Szabadság tér
 Szent István Bazilika
¥ Nyitva tartás:
Minden nap: 10:30-22:00
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Mongolian Barbecue

Elérhetőség:
Mongolian Barbecue
Cím:		 1125 Budapest,
		Márvány u. 19/a.
Honlap: www.mongolianbbq.hu
Telefon: 1/212-3743
E-mail: etterem@mongolianbbq.hu

IV

III
II

¥ Konyha jellege:
Barbecue specialitások, korlátlan ételfogyasztás.

XV

XIII
VI
I V VII

XII

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére egy több mint ötfogásos ebéd vagy
vacsora.
A vendégek korlátlan mennyiségben
fogyaszthatnak az étel- és italkínálatból (sör, bor,
üdítő, kávé).

XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

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

Az ajánlat nem tartalmazza a borravalót.

A

mongol és a magyar nép fiai soha nem féltek ádáz harcot vívni a napi húsadagjukért,
ám a hőskor elmúltával mindebből csupán a változatos és kiadós lakmározás
szeretete maradt. A húsok szelíden pihennek az ízletesebbnél ízletesebb pácokban,

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

választhatják ki, a húskülönlegességeket pedig
büféasztalról.
 Egri és Balaton környéki borok.
¥ Érdekességek a környéken:
 MOM Ökopiac (MOM Művelődési Ház udvara,
minden szombaton)
 Palace Cinemas (MOM Park)

¥ Nyitva tartás:
Minden nap 12:00 – 17:00 és 18:00 – 23:00
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Normakert Étterem

Elérhetőség:
Normakert Étterem
Cím:		

1121 Budapest, Eötvös út 59.

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

IV

III
II

¥ Konyha jellege:
Magyaros és könnyű nemzetközi fogások.

XV

XIII

XII

I

VI
V VII

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

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

A

régmúlt elfeledett ízei elevenednek meg a Svábhegyen, a Normafa tövénél, a
Normakert étterem séfjének tolmácsolásában. A családbarát vendéglő negyedévente
megújuló étlappal és az évszaknak megfelelő ételkülönlegességekkel várja nem
csak síelésben megfáradt vendégeit, hanem bárkit, aki egy kiadós séta, biciklizés,
túrázás, kisvasúton vagy libegőn tett utazás után betér erre a hangulatos helyre, hogy
megpihentesse kellemesen fáradt tagjait, és hogy kényeztesse ízlelőbimbóit. Ez utóbbi
küldetését az étterem minden bizonnyal az Ön tányérján is beteljesíti a hagyományos,
remekül elkészített magyaros fogásokkal, a könnyed, idényhez illő étkekkel, vagy a
rafináltabb, igazi csemegének számító különlegességekkel. A finomságok mellett a
vendéglő belső terei és a hatalmas színes ablakok meleg hangulatukkal igazi családias
légkört teremtenek, akárcsak a nyári hónapokban megnyitott kerthelyiség és grillterasz
pezsgő, napfényes miliője. A főváros zajától távol, árnyas fák között megbújó, csodálatosan
felújított vendéglőben Ön is úgy érezheti majd magát, mint aki hazaérkezett.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
A Széll Kálmán térről induló 21 és 21A
buszok Normafa megállójánál.

¥ Hasznos információk:
 Asztalfoglalás szükséges.
 Házi készítésű szörpök, limonádék nagy választéka.
 Kisállatokat fogadnak.
 Ingyenes WiFi.
 Etetőszék.
 Játszótér.
¥ Érdekességek a környéken:
 Normafa sípálya, turistautak, kerékpáros
útvonalak és szánkópályák.
 Svábhegy.
 Challengeland Kalandpálya (Feldobox
élménykártyával 10% kedvezmény).
 János-hegyi kilátó.
 Kisvasút, libegő.
¥ Nyitva tartás:
Keddtől péntekig 11:00-23:00 között, hétvégén
10:00-23:00 között.

19

Buddha Original Thai Wok és Sushi Bar

Elérhetőség:
Buddha Original Thai Wok és Sushi Bar
Honlap: www.buddhaoriginal.hu
Telefon: 70/670-6081
E-mail: info@buddhaoriginal.hu
Cím 1:
Cím 2:
Cím 3:
Cím 4:

1050 Budapest, Október 6. utca 10.
1055 Budapest, Szent István krt. 11.
1065 Budapest, Nagymező utca 28.
1066 Budapest, Teréz krt. 46.
IV

III

¥ Konyha jellege:
Thai wok és sushi.
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

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

Í

zek, illatok, színek. Az ételeket és a helyet maga az élet járja át. Egy mondatban
talán így lehetne jellemezni a Buddha Original Thai Wok és Sushi Bart, ahol a
keleti nyugalom és Ázsia lüktetése egy helyen van jelen. Itt mindenki megtalálja,
amire vágyik, hiszen az ételek itt nem csupán egészségesek, változatosak,
ízletesek és finomak, de glutén-és laktózmentes, vegetáriánus, vegán, és gazdagon
húsos fogások egyenlő arányban képezik a menüsort. Már ha volna ilyen, mert
a freestyle rendszer személyre szabott ínyenckedést tesz lehetővé. Az igazi
frissesség és finomság itt az alapanyagokban rejlik. A zöldségek, gyümölcsök
és húsok kistermelőktől, a halak Norvégiából, a thai hozzávalók természetesen
Thaiföldről származnak. Minden nap friss áru érkezik, melyet a thai szakácsok a
wok-technológia tudásának legautentikusabb birtokosaiként vesznek kezelésbe.
A thai gasztronómiában az a legjobb, hogy jót tesz testnek, szellemnek, és közben
semmiről nem kell lemondanunk. Kóstoljon bele!
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2 fő részére 1-1 wok előétel vagy leves a curry
leveseket kivéve, valamint egy 49 db-os „Jack
sushi kombináció D”.

II

XV

XIII
VI
I V VII

XII

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
Az Október 6. utcai étterem: M3 metróval vagy
9-es busszal az Arany János utcai megállóig. A
többi étterem a 4-6 villamos vonaláról közelíthető meg. Parkolási lehetőség az utcán.

Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást és a
borravalót.
¥ Hasznos információk:
 Előzetes asztalfoglalás szükséges.
 Glutén- és laktózmentes étel is kapható.
 Légkondicionált.
 Nyáron terasz.
¥ Érdekességek a környéken:
 Parlament.
 Szent István Bazilika.
 Margitsziget.
 Vígszínház.
¥ Nyitva tartás:
Minden nap 11:00-24:00
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Kashmir Étterem Budapest

Elérhetőség:
Kashmir Étterem Budapest
Honlap: www.kashmiretterem.hu
Cím:		 1051 Budapest,
		Arany János u. 13.
Telefon: 1/354-1806
E-mail: budapest@kashmiretterem.hu

IV

III

¥ Konyha jellege:
Indiai specialitások a kasmíri régió
konyhaművészetéből.
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

M

it is rejt valójában a név? Mielőtt nekifognánk a kulináris utazásnak, lakassuk
jól szemünket is! 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 esszenciáját a csonthéjasok,
szárított gyümölcsök, a tisztított vaj és a tejszín adják. 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. A csirkéből készült szaftos specialitások
tárháza szinte kimeríthetetlen, ami garantálja a kitűnő és egyben kiadós vacsorát.
Étkezés után választhat különleges indiai pikantériával felütött koktélokból, de a nem
mindennapi ízekhez a gazdag sörválasztékból is bátran választhat kísérőt.
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2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy
vacsora, melyet a vendégek választhatnak az
alábbiak szerint:
Előételként egy-egy csésze leves vagy 2
személyes bundázott zöldségtál.
Főételként bármely csirke főétel, mely szabadon
választható az étterem étlapjáról, és egy-egy
basmati rizs köretként.
Ezen kívül egy-egy desszert, mely szintén
szabadon választható az étterem étlapjáról.

II

XV

XIII
VI
I V VII

XII

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
M3-as metróval az Arany János utcai
megállóig.

Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a
borravalót.
¥ Hasznos információk:
 Légkondicionált
 WiFi

¥ Érdekességek a környéken:
 Szent István Bazilika
 Duna Palota

¥ Nyitva tartás:
Kedd - Szombat: 18:00 - 22:00
Vasárnap: 12:00 - 18:00
Hétfő: zárva
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Olíva Étterem és Pizzéria

Elérhetőség:
Olíva Étterem és Pizzéria
Cím:		

1065 Budapest, Lázár u. 1.

Honlap: www.olivaetterem.com
Telefon: 1/301-0435
E-mail: zoldoliva@hdsnet.hu
IV

III
II

¥ Konyha jellege:

VI
I V VII

XII

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX

Mediterrán specialitások

XX
XXII

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

XV

XIII

XVIII

XXI
XXIII

jelent meghívást:

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

A

csizma alakú ország kiváló ételeinek alapanyagai akár nyersen is lukulluszi
élvezetekben részesítik a fogyasztót. Olíva bogyó és annak pasztája, vagy a
hidegen sajtolt, szűz olíva olaj, paradicsomok számtalan formában, színben,
ízben és állagban, sajtok melyek lágyak, mint a krém vagy éppen kőkeménységig
érleltek. Gabonafélék, melyekből senki nem készít nagyobb leleménnyel tésztákat vagy
kenyérféléket, gyümölcsök, melyeket a déli nap érlel mézédesre, fűszerek, melyek íze
maga a Mediterráneum és persze a húsok, a világhírű sonkák vagy éppen a tenger
gyümölcsei. Ilyen hozzávalókból áll össze az olasz konyha, és ez a lelemény köszön
vissza az Olíva étteremben is. A belváros szívében megbújó, hangulatosan berendezett
hely Itália gasztronómiai alapjait vonultatja fel, némi nemzetközi és magyaros beütéssel
megbolondítva. Kiváló pizzák várnak Önökre, remek levesek, saláták és meleg
ételek, melyek alapanyagául Olaszország sava-borsa szolgál. Barátságos légkör és
figyelmes kiszolgálás kíséri a hangulatos falatozást, melyre egy pohár Chiantival illetve
Limoncelloval teheti fel a pontot.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
A Bajcsy-Zsilinszky útról nyílik, az Arany
János utcai metrómegálló közelében.
A Deák Ferenc tértől 5 percre.

Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a
borravalót.
¥ Hasznos információk:
 Terasz (májustól szeptemberig)
 Légkondicionált
 WiFi
 Gyerekszékek

¥ Érdekességek a környéken:
 Szent István Bazilika
 Akvárium Klub
 Toldi mozi

¥ Nyitva tartás:
Minden nap 12:00 – 24:00
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Opus Jazz Club

Elérhetőség:
Opus Jazz Club
Cím:		

1093 Budapest, Mátyás utca 8.

Honlap: www.opusjazzclub.hu
Telefon: 1/455-8077
E-mail: info@opusjazzclub.hu
		foglalas@opusjazzclub.hu

IV

III
II

¥ Konyha jellege:
Bisztró.

XV

XIII

XII

I

VI
V VII

XIV
VIII

XVI
X
XIX

XX

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére egy 3 fogásos ebéd vagy vacsora.
A vendégek az étterem étlapjáról szabadon
választhatnak egy levest, egy főételt és egy
desszertet. Egy-egy pohár pezsgőt vagy bort
(2-2 dl), vagy egy-egy üveges sört, üdítőt vagy
limonádét is kapnak.

A

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

26

XVII

IX

XI

XXII

XVIII

XXI
XXIII

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

Az ajánlat nem tartalmazza a további italokat és
a borravalót.
¥ Hasznos információk:
 Asztalfoglalás szükséges.
 Légkondicionált.
 Hetente több alkalommal jazz koncertek,

általában 21:00 órától.
¥ Nyitva tartás:

Hétfő - Kedd: 11:30 - 22:00
Szerda - Péntek: 11:30 - 24:00
Szombat: 18:00 - 24:00
Vasárnap: Zárva
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Dallas Étterem

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

¥ Konyha jellege:
Amerikai és magyar.
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

K

i ne játszott volna már el a gondolattal, hogy milyen is lehet belecsöppenni
Jockey és Bobby Ewing, a két fivér és a Dallas TV sorozat többi szereplőjének
mindennapjaiba? Dallas maga a dicsőséges Amerika, a Cowboy kalapok,
csizmák, olajüzletek és whiskey világa. A Dallas Étterem Óbuda szívében garantálja ezt
a páratlan, egyedi élményt, visszarepítve önt a hetvenes évek Texasába. Itt minden az
Újvilágot idézi, a burgerek, a steakek, a texasi csirkeszárnyak, a dekoráció, a hangulat.
Az ételkülönlegességeket elfogyaszthatja a teraszon, jó társaságban, kellemes zenét
hallgatva. Az étterem specialitása a Dallas Texas-i Fúrótorony extra burger, amit nem
szabad kihagyni az idelátogatóknak. Miután jóllaktunk és visszatérnénk Budapest
forgatagába, tankolhatunk egy igazi, texasi benzinkútnál, ahol maga a két legenda,
Jockey és Bobby várja a vendégeket.
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2 főre szabadon választható az étterem étlapjáról
egy leves, egy Dallas sajtos-baconos/Retro/
Clayton/Donna/Fitness burger/bármelyik Texasi
csirkeszárny (10 db), valamint egy desszert.
vagy
2 főre egy Rib eye steak/Dallas steak/BBQ oldalas
és egy desszert az étterem étlapjáról.
vagy
2 főre egy Dallas Texas-i Fúrótorony extra burger
vagy egy T-bone steak.

XV

XIII
XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

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.

Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást és a
borravalót.
¥ Hasznos információk:
 Terasz
 Akadálymentesített
 Légkondicionált
 Wifi
 Gyerekszék, játszósarok
 Hétvégenként koncertek, rendezvények
¥ Érdekességek a környéken:
 Aquincum
 Óbudai-sziget
 Vasarely Múzeum
¥ Nyitva tartás:
Vasárnap - Csütörtök: 11:00 - 23:00
Péntek - Szombat: 11:00 - 24:00
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Öregsváb Vendéglő

Elérhetőség:
Öregsváb Vendéglő
Cím:		

2096 Üröm, Budakalászi út 7.

Honlap: www.oregsvab.hu
Telefon: 26/350-346
		20/944-0544
E-mail: badabt@t-online.hu

¥ Konyha jellege:
Sváb és nemzetközi specialitások.
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

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

N

apjainkban egyre nagyobb teret nyer az az irányzat, amely hittel hirdeti, hogy nincs jobb,
szívmelengetőbb és sok szempontból egészségesebb, mint olyan ételeket fogyasztani,
melynek alapanyagai a régióból származnak, elkészítésük pedig őszinte, igényes és
kiadós. Az ürömi Öregsváb Vendéglő ezt a hagyományt követi. Ideális hely egy olyan hétvége
megkoronázásaként, amikor a látogató egy pilisi kirándulással, vagy a budai hegyvidék
bebarangolásával készítette fel bendőjét egy kiadós, természetes ebéd elfogyasztására. Az
Öregsváb hamisítatlanul családias légköre több dologból tevődik össze. A korabeli stílusban
berendezett környezet az 1900-as évek első évtizedeit idézi. A tulajdonos egyben a chef is, aki
szívvel-lélekkel áll vendégeinek szolgálatába, és készíti el a hagyományos, minden sallangtól
mentes, jóízű ételeket, és akitől a nemzetközi konyha remekeinek előállítása sem áll távol. ő
az étterem saját borospincéjének gazdája és szőlészetének tulajdonosa. Innen kerül a soksok kiváló bor az asztalra, a vendégek nagy örömére. Költsön hát el itt egy feledhetetlen
hétvégi délutánt, és hallgasson arra a belső hangra, amely megsúgja, mire vágyik valójában.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
Autóval Budapestről a Bécsi úton,
illetve a Szentendrei út felől juthatunk
el Ürömre. A központon áthaladva
Budakalász felé haladjunk.

Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást és
a borravalót.
¥ Hasznos információk:
 Mediterrán panoráma terasz
 Csülöksütő
 Gyerekszékek

¥ Érdekességek a környéken:
 Hármashatár-hegy
 Pilisi erdők

¥ Nyitva tartás:
Hétfő - Péntek: 12:00 – 22:00
Szombat: 12:00 – 24:00
Vasárnap: 12:00 – 21:00
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Kanpai Izakaya Asian Food Bar

Elérhetőség:
Kanpai Izakaya Asian Food Bar
Cím:		 1055 Budapest,
		Szent István krt. 17.
Honlap: www.kanpaiizakaya.hu
Telefon: 1/301-0373, 70/491-1105
E-mail: kanpai@izakaya.hu

IV

III
II

¥ Konyha jellege:
Ázsiai fúziós konyha.

XII

I

VI
V VII

A

ki a pezsgést és a modern, helyenként fúziós ízélményeket keresi, az tapodtat
se lépjen, mert keresve sem talál jobb helyet, mint a Kanpai Izakaya Asian
Food Bar. Ez a japán bisztró ugyanis azzal a lüktető gasztronómiával ismerteti
meg a vendéget, ahol a tradicionális fogások mellett a modern életstílus játssza
a főszerepet. A japán konyha rajongói nehéz döntés előtt állnak: grill vagy japán
curry étel, tészta vagy különféle makik, sushik széles választéka… Egy biztos,
itt mindenki megtalálja az ízlésének megfelelő étel különlegességet. Mivel az
izakaya hagyományosan egy olyan hely, ahol nem csak az ételek, de az italok is
hangsúlyt kapnak, érdemes átnézni a kínálatot, hiszen így tehetik még teljesebbé
ezt a gasztronómiai utazást. Kortárs japán konyha, életre szóló kulináris élmény,
különleges japán koktélok, csúcsminőségű, természetes és nem mindennapi ételek.
Ha valami igazán felejthetetlenre vágyik, itt a helye!
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4 fogás: miso leves egy extrával vagy hal erőleves +
egy étel a kiegészítő fogások kategóriából (Goyaza
vagy nyárs) + egy étel a Főétel vagy Japán curry étel
vagy Tésztaétel kategóriákból + egy desszert.
vagy
3 fogás: miso leves egy extrával vagy hal erőleves + bármilyen
Grill ételt szabadon választott körettel + egy desszert.
vagy
2 fogás: 1-1 Sushi szett vagy 2-2 maki a normál/
kifordított vagy futomaki kategóriákból + egy desszert.

VIII

XVI
X

XVII

XIX

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra
2 fő részére egy ebéd vagy vacsora a Kanpai Izakaya
Étteremben. A vendégek az étterem étlapjáról szabadon
választhatnak a következő 3 összeállítás szerint:

XIV

IX

XI

jelent meghívást:

XV

XIII

XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
A Nyugati Pályaudvar és a Jászai Mari
tér között félúton. Megközelítés 4-6
villamosokkal. Parkolás lehetőség az
utcán.

Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a borravalót.
¥ Hasznos információk:
 Legalább 24 órával előre foglalja le asztalát
telefonon vagy online.
 Foglaláskor kérjük jelezzék, hogy Feldobox
utalvánnyal érkeznek.
 Légkondícionált.
¥ Nyitva tartás:
Hétfő-Csütörtök: 12:00-22:00
Péntek-Szombat: 12:00-23:00
Vasárnap: 12:00-21:00
A Feldobox Élménykupon február 14., december 24.,
25. és 31. kivételével szabadon felhasználható.
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Solier Café

Elérhetőség:
Solier Café
Cím:		
		

2100 Gödöllő,
Dózsa György út 13.

Honlap: www.solier.hu
Telefon: 20/396-5512
E-mail: solier@solier.hu

¥ Konyha jellege:
Nemzetközi finomságok.
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy
vacsora.
A vendégek választhatnak egy levest, egy főételt
és egy desszertet. A menü tartalma évszakonként
változhat, az aktuális kínálat megtekinthető a
Feldobox honlapján.

A

gödöllői arborétum és az ország egyik legnagyobb barokk kastélya, a Grassalkovich
kastély, megér egy hétvégi kirándulást, már csak azért is, mert jó kiszakadni a
fővárosból akkor is, ha még egy egész hétvége sem áll rendelkezésünkre. Mindenkinek
szüksége van a kikapcsolódásra, és arra, hogy felfedezze: nem kell kontinenseket átutazni
ahhoz, hogy kiszellőzzön a fej, feltöltődjön a test és a lélek, és újjászületve, kellemes
fáradsággal térjünk haza. Aki körbesétálta Gödöllő nevezetességeit, nem hagyhatja ki
a Solier éttermet sem. A földszinten cukrászda üzemel, valóban finomabbnál finomabb
édességekkel és süteményekkel. A galérián pedig kiváló kis étterem fogadja a vendéget.
Az ételek – még a bonyolultabbak is – valahogyan maguktól értetődően ízletesek és szépen
tálaltak, és az alkotóelemek, mint például a pesto, vagy a kis kenyér, mind házi készítésűek.
Külön szimpatikus, hogy a fogások mellett ott áll a borajánlat is, hogy könnyebb legyen a
választás. Persze kísérletezni mindig érdemes, de az sem csalódik, aki a konyhafőnökre
hallgat. A finom ebéd vagy vacsora végezetéül érdemes bevásárolni a cukrászdában, és
otthonra is elvinni Gödöllő eme rejtett kincsének édes ízeit.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
Az étterem Gödöllő központjában, a
Dózsa György út és a Kossuth Lajos
utca sarkán található.

Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a
borravalót.
¥ Hasznos információk:
 Kis terasz
 Élőzene pénteken
 Légkondicionált
 Gyerekszékek
 Cukrászda a földszinten

¥ Érdekességek a környéken:
 Grassalkovich-kastély
 Gödöllői arborétum

¥ Nyitva tartás:
Hétfő - Szombat 8:00 - 22:00
Vasárnap 10:00 - 21:00
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Görög Kancsó Étterem

Elérhetőség:
Görög Kancsó Étterem
Cím:		
		

2000 Szentendre,
Dunakorzó 9.

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

¥ Konyha jellege:
Görög specialitások és magyar ízek.
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

E

z a kis katalógus azért jött létre, hogy az éhes, világ zamataira fogékony
vendég bőséges ízelítőt kapjon idegen tájak vágyott ízeiből. A görög konyha
feltérképezése megkerülhetetlen kötelessége minden kulinárisan érzékeny
embernek. Összetéveszthetetlen ízeiben egyszerűen kerül felhasználásra mindaz, ami
a Mediterráneum maga: tenger, sós levegő, sziklák, olajfa ligetek és az örök napfény.
Részletesebben: vízben élő, illetve szabadon tartott állatok húsa, a nap és a meleg érlelte
gyümölcsök és zöldségek arzenálja, napon és sós levegőn szárított sonkák, kecsketejből
készült sajtok, fekete olajbogyó és még számos egyéb ínyencség. Programunk most
túlmutat a görög konyha megismerésén, hiszen Szentendrére invitáljuk a Görög Kancsó
étterembe, ahol hajdan Robert Graves is vendégeskedett. A nagy múltú intézmény modern,
ám autentikus konyhájával, szép és hangulatos belső és külső tereivel mindenképpen
ajánlott úti cél, ám Szentendrén eltöltött napunkat mindenképpen megkoronázza. Ha
pedig eleve Szentendrén jár, kihagyhatatlan megkoronázása az itt eltöltött napnak.

36

2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy
vacsora, melyet a vendégek választhatnak az
alábbiak szerint:
 előételként egy görög joghurtos/laskagombás/
hús-/hagymalevest,
 főételként bármely egyszemélyes étel körettel
szabadon választható az étterem étlapjáról,
 egy desszert, mely szintén szabadon
választható az étterem étlapjáról.
vagy
2 fő részére egy kétszemélyes Vegyes görög haltál.

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

Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a
borravalót.
¥ Hasznos információk:
 Terasz, Wifi, gyerekszék
 Kisállatokat fogadnak
 Főszezonban hétvégén élőzene
¥ Érdekességek a környéken:
 Szentendrei Teátrum, Képtár
 Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum
 Városi Tömegközlekedési Múzeum
¥ Nyitva tartás:
Télen:	Hétfő-Csütörtök: 9:30-22:00
	Hétvégén: 9:30-23:00
Szezonban: Hétfő-Vasárnap: 9:30-24:00
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El Mariachi Étterem

Elérhetőség:
El Mariachi Étterem
Cím:		 2000 Szentendre,
		Pannónia u. 6/b
Honlap: www.elmariachi.hu
Telefon: 26/303-132
E-mail: etterem@elmariachi.hu

¥ Konyha jellege:
Mexikói és magyaros ízek.
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

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

S

zentendre Magyarország egyik legkülönlegesebb városa. Gyönyörű fekvése a
Dunakanyarban már önmagában is kiemelt szerephez juttatja hazánk turisztikai
térképén, és ehhez társul még egyedülálló, szinte mediterrán építészete, a
zegzugos, macskaköves utcák, a hirtelen felbukkanó kis sikátorok. A Duna korzón
elhelyezkedő El Mariachi étterem hamisítatlanul szentendrei hangulatot áraszt.
A leanderekkel sűrűn benőtt, romantikus teraszon egész nyáron ízletesebbnél
ízletesebb grillételeket fogyaszthatnak az idelátogatók. A hagyományos magyaros
és nemzetközi konyha mellett az étterem különlegessége a mexikói ízekben rejlik,
melyek egyedivé varázsolják az El Mariachi étlapját. Télen is érdemes felkeresni
ezt a barátságos étteremet, hiszen az élet ilyenkor sem áll meg, színes programok
várják a vendégeket.

Az ajánlat nem tartalmazza az italfogyasztást és
a borravalót.

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

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

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

¥ Nyitva tartás:
Hétfő – Vasárnap: 10:00-22:00
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Kashmir Étterem Debrecen

Elérhetőség:
Kashmir Étterem Debrecen
Cím:		
		

4026, Péterfia utca 42-44.
(Thaly Kálmán u. sarok)

Honlap: www.kashmirdebrecen.hu
Telefon: 52/321-560, 70/705-8149
E-mail: info@kashmirdebrecen.hu

¥ Konyha jellege:
Kasmíri konyha és egyéb indiai specialitások.
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

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

Elhelyezkedés / megközelítés:
Villamossal a Thaly Kálmán utcai
megállóig.

Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a
borravalót.

V

árja Önt Debrecen legkiválóbb indiai étterme, a Kashmir! Mitől is olyan remek
ez a hely? Kezdjük a hangulattal. Nem egy szokványos étterembe érkezünk,
hanem olyan helyre, ahol az ősi tradíciók minden apró rezdülésben jelen vannak.
Az atmoszféra a bennünk rejlő istenit üdvözli, a fűszerek végtelen gazdagságukban
történeteket mesélnek egészségről, jókedvről, nyugalomról, tűzről és vágyról. Bizony,
ez a konyha, amely alapvetően Észak-India curry és kebab kultúráját honosítja meg
nálunk, szinte mindenre képes. Természetesen a gazdag választékban a szubkontinens
egyéb tájainak zamatai is megtalálhatók, fenséges ételek eredeti ízekkel, különleges
tálalásban, és ez már magában is rendkívüli élmény. Csemegézzünk hát minél
többfélét, és hagyjuk, hogy elvarázsoljon a távoli, egzotikus tartományos hangulata!

¥ Hasznos információk:
 Légkondicionált
 WiFi

¥ Érdekességek a környéken:
 Debrecen Plaza - Cinema City
 Déri Múzeum

¥ Nyitva tartás:
Hétfőtől-Péntekig: 11:30-23:00
Szombat: 18:00-23:00
Vasárnap: 12:00-22:00
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Belga Étterem és Söröző

Elérhetőség:
Belga Étterem és Söröző
Cím:		

4025 Debrecen, Piac u. 29.

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

¥ Konyha jellege:
Belga és nemzetközi specialitások.
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

A

kit már megérintett a benelux gasztronómia természetes, a sós tengeri levegő
által átitatott kiválósága, az örökre a rabja marad. Aki még nincs tisztában
azzal, mire számítson egy belga konyhán, legjobb, ha ellátogat a debreceni
Belga Étterembe. Nem csak az ételek miatt érdemes betérni ebbe az autentikus
hangulatú étterembe, hiszen a belga sörök széles választékát is elhozzák a szomjas
vendégeknek, amit akár egy három literes zsiráfból is magunk csapolhatunk.
Foglaljanak helyet a precíz kialakítású térben, és fogadják a pincérek rohamát, akik
úgy ugrálnak körül minden vendéget, akár egy francia bohózatban. Ám a vidám miliő
sem tudja elterelni egy percre sem figyelmünket a tökéletes ízekről és fogásokról. Itt
minden akkor tömény, akkor omlós, úgy puha, annyira ropogós, amennyire kell, és ezt
a hibátlan gasztronómiai élményt csakis a kiváló, káprázatos, pazar, utánozhatatlan
jelzőkkel lehet illetni.
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2 fő részére 3 fogásos ebéd vagy vacsora. A
vendégek az étterem étlapjáról szabadon
választhatnak 1-1 levest, 1-1 főételt a Saláták
és tészták/ Szárnyas húsételeink/ Sertéshúsból
készült ételeink/ Lakto-ovo, vegetáriánus
kategóriákból, valamint 1-1 desszertet.
vagy
2 fő részére 1-1 Lady bélszín steak vagy Skót lazac
steak, köretként héjában sült burgonya rokfort
öntettel vagy serpenyőben forgatott burgonya,
valamint 1-1 mártás szabadon választható.
vagy
3 fő részére Zöldséges, csípős maláj tészta sertés
szűzzel, jércemell wokban készítve, valamint egy 3
literes Stella Artois zsiráf.

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

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

Elérhetőség:
Hajó Étterem
Cím:		
		

9022 Győr, Móricz Zsigmond
rakpart - III. hajó

Honlap: www.hajoetterem.hu
Telefon: 96/337-700
		96/337-701
		30/333-7700
E-mail: info@hajoetterem.hu

¥ Konyha jellege:
Vadnyugati és mediterrán különlegességek.
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy vacsora.
A vendégek az étterem étlapjáról választhatnak
egy levest, egy tészta/szárnyas/sertés főételt és
egy desszertet.

Elhelyezkedés / megközelítés:
11-es busszal a Piactérig.

vagy
4 fő részére egy Mississippi húsostál.

S

zeretne egy igazi gondtalanul laza estét, amikor a Dunát nézve, egy hajón
ringatózva, finomabbnál finomabb ételek mellett kelhet át az aranyhídon?
Ha igen, akkor javasoljuk Önnek a Hajó Éttermet, amely Győrnek – ennek a
gyönyörű városnak – az egyik leghangulatosabb étterme. Egyedi, az 1800-as éveket
és a Mississipi déli fülledtségét idéző berendezés, idilli környezet, fűthető terasz.
Nincs olyan látogató, aki ne találna kedvére való fogást a hihetetlenül gazdag étlapon,
amelyen távoli világok és korok különlegességeit is megtalálni. A konyha nemzetközi,
a yankee, a mexikói, az olasz, a görög és a hagyományos magyar szakácsművészet
remekei egyaránt szerepelnek a kínálatban, ezen felül 46 féle pizza közül választhat, 3
méretben. A szakácsokon a különleges igények sem fognak ki: igazi specialitás például
a négyszemélyes húsos tál vagy a házi somlói galuska. Hogy a finomságokat legyen
mivel leöblíteni, a látogatót széles borválaszték várja több mint húszféle fehér- és
vörösborral, a legjobb hazai pincészetek kínálatából.
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Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a
borravalót.
¥ Hasznos információk:
 Terasz
 WiFi
 Élőzene pénteken és szombaton
 Kisállatokat fogadnak

¥ Érdekességek a környéken:
 Győrplaza Cinema City
 Mamma Mia klub

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

Elérhetőség:
Trattoria la Prima
Cím:		

7400 Kaposvár, Fő utca 2.

Honlap: www.trattorialaprima.hu
Telefon: 30/303-2917

¥ Konyha jellege:
Olasz specialitások.
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

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

Elhelyezkedés / megközelítés:
Az étterem a Kossuth térnél található,
a székesegyház szomszédságában. 10es busszal a Széchenyi tér megállóig,
onnan gyalog 2 perc.

Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a
borravalót.

A

Trattoria la Prima Kaposvár főterének hangulatos olasz étterme. Somogy
megye festői székhelyén mindenképpen érdemes ellátogatni ebbe a nagyszerű
vendéglőbe. A város szívében, autentikusan berendezett környezetben,
a hamisítatlan mediterrán életérzést árasztó Trattoria la Prima különösen a
kézzel készített tésztáiról ismert. Ezek a házi tészták a minőségi gasztronómia
legmagasabb szintjét képviselik. Mivel a jó konyha alapja a kiváló alapanyag, ezért
kizárólag a legjobb minőségű anyagokból készülnek az itt felszolgált ételek. Az
egyedi borválaszték, és az italkülönlegességek mellett a hagyományos és modern
konyha ízeit ötvöző étlap biztosítja a jókedvű, olaszos estéket. Ha valaki már egyszer
felkereste ezt a barátságos belső teret, vagy gyönyörű nyári teraszt, biztosan
visszatérő vendég lesz. A hozzáértő, kedves kiszolgálás garantálja a feledhetetlen
pillanatokat.
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¥ Hasznos információk:
 Előzetes asztalfoglalás szükséges.
 Légkondicionált.
 Borkülönlegességek kaphatóak.
 Nyáron terasz.
 Wifi.

¥ Érdekességek a környéken:
 Művészetek Kincsesháza - Vaszary Képtár.
 Csiky Gergely Színház.

¥ Nyitva tartás:
Hétfő – Csütörtök: 10:00-22:00
Péntek: 10:00-23:00
Szombat – Vasárnap: 11:00-22:00
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Rókusfalvy Fogadó

Elérhetőség:
Rókusfalvy Fogadó
Cím:		

2091 Etyek, Alcsúti út 4.

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

¥ Konyha jellege:
Magyaros és nemzetközi ízek.
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

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

A

borbarátok számára a Rókusfalvy Birtok neve mára már szinte összeforrt a kiváló
borokkal. Azt azonban kevesen tudják, hogy a rendkívül színvonalas Rókusfalvy
Fogadóban mennyei ételekkel kényeztetik el ízlelőbimbóinkat. Ide invitáljuk Önt is.
A Rozmaring díjjal kitüntetett fogadóban az ínyenc ételkülönlegességeket első osztályú
séf készíti. Az alapanyagok egy része a szomszédos veteményeskertből származik,
így a konyhából a vendég asztalára kerülő finomságok ízharmóniáját nem csupán
a világjártas szakértelem, hanem a nagy gonddal nevelt háztáji fűszernövények is
biztosítják. A Rókusfalvy Fogadó az ízlelőbimbók mellett a szemeket is megörvendezteti:
a parasztház jelleget remek ízléssel megőrző külső és belső terek itt olyan kiegészítőket
kaptak, melyek által kényelmesen, sőt kényeztetve érezheti magát a vendég. Költsön
hát el kedvére egy kitűnő ebédet vagy vacsorát Rókusfalvyéknál!

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

¥ Hasznos információk:
 Előzetes asztalfoglalás szükséges.
 Szálláslehetőség helyben (Feldobox

élménykártyájával 15% kedvezmény).
 A Rókusfalvy Pince csupán 1 km-re van.
 Szivarszoba.
¥ Érdekességek a környéken:
 Korda filmpark.
 Törley gyűjtemény és látogatóközpont.
 Kirándulás a Madárszirthez és a Százlépcsőhöz.
 Séta a Kálvária-dombon.
 Körpince-sor, Magyar kút.

¥ Nyitva tartás:
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Kedd-Szombat: 12:00-22:00
Vasárnap: 12:00-18:00
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Jankovich Kúria koreai étterme

Elérhetőség:
Jankovich Kúria koreai étterme
Cím:		
		

2459 Rácalmás,
Jankovich Miklós köz 1.

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

¥ Konyha jellege:
Koreai specialitások.
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére egy többfogásos ebéd vagy vacsora.
A vendégek a következők közül választhatnak:
2 fő részére egy „Set menü A” és egy-egy
desszert vagy 2 fő részére egy „Set menü B” és
egy-egy pohár Hungaria Extra Dry pezsgő.

R

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

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

környezetben,

Az ajánlat a további italfogyasztást nem tartalmazza.

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.

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

¥ Hasznos információk:
 Kerthelység
 Légkondicionált
 Akadálymentes
 Szálláslehetőség a helyszínen (Feldobox

élménykártyával 10% kedvezmény)
¥ Programlehetőségek helyben:

 „Kultúr-fröccs” - Művészet és gasztronómia
 Wellness Mozi
 Ayurveda kezelések, masszázsok

¥ Nyitva tartás:
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Hétfő-Vasárnap: 12:00-22:00
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Convoy City Motel és Étterem

Elérhetőség:
Convoy City Motel és Étterem
Cím:		

5081 Szajol, Széchenyi krt. 35.

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

¥ Konyha jellege:
Amerikai és magyar specialitások.
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

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

A

mikor utazunk, nem csupán a kilométereket rójuk, hanem kicsit átlényegül
tudatunk, és szabadabbnak érezzük magunkat. Ha ezt az élményt meg kívánjuk
hosszabbítani, a Budapest-Debrecen vonalon, a 4-es főút mentén található Convoly
City kihagyhatatlan hely a feltöltődésre. Aki abban a szerencsés helyzetben van, hogy nem
az ország túlsó feléből érkezik, jöhet autóval, gyalog vagy akár lóháton: a hely szelleme
ugyanis hamisítatlan western. A parkolótól az étterem felé közeledve először a vadnyugati
filmekből ismert itatókkal találkozunk, ahol most a megfáradt utasok frissítik magukat.
Lengőajtók, kifeszített marhabőrök, indián fejdíszek, biliárd, hajópadló, finom ételek, és
magyar vendégszeretet várja a betérőket. A kerthelységben a vendég hatalmas kaktuszok
árnyékában pihenheti ki az út fáradalmait, és falatozhat a bőséges és rendkívül ízletes
fogásokból. Ha lóháton érkezett, vagy csupán úrvezetőként folytatja az utazást, lazítson
a tempón, és igyon egy pohár jéghideg sört. Ha a kormány az Ön kezében van, tegye ezt
alkoholmentes formában, vagy hosszabbítsa meg a pihenést az étterem mögötti és ahhoz
tartozó roadside motelben.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
4-es főút 108. km-nél,
Törökszentmiklós és Szolnok között.

Amennyiben szeretne a helyszínen megpihenni,
a Convoy City Motel 10% kedvezményt biztosít a
szobák áraiból.
Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a
borravalót.
¥ Hasznos információk:
 Terasz
 Ingyenes WIFI az étteremben
 Motel

¥ Érdekességek a környéken:
 Szolnokplaza Cinema City
 Szolnoki Szigligeti Színház
 Magyar Repüléstörténeti Múzeum

¥ Nyitva tartás:
Minden nap non-stop.
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Taj Mahal Étterem

Elérhetőség:
Taj Mahal Indiai-Pakisztáni Étterem
Cím:
6750 Szeged,
		Gutenberg utca 12.
Telefon: 62/452-131

¥ Konyha jellege:
Indiai és pakisztáni specialitások.
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

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

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

Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a
borravalót.

H

a jót akarunk enni, Szegeden igazán nem nehéz kiváló éttermeket találni. Ha azonban
valami igazán különlegesre vágyunk, egyértelmű, hogy utunk a Taj Mahal étterembe
vezet. A hely nem csupán az ínycsiklandó illatoktól és távoli ízektől kivételes, hanem
a mesebeli, különleges atmoszférától is. A személyzet kedves, közvetlen és rendkívül
segítőkész, a konyhába bekukkantva akár maga is elleshet egy-két fortélyt. Az indiai
konyha – talán tudják – igen változatos. A szubkontinens minden régiójára más-más ízvilág
jellemző. Most Punjab környékén járunk, India északi határának közelében. Erre a tájra
a tandoor nevű fűszer használata jellemző, ezt mindenképpen ki kell próbálnia Önnek
is, kihagyhatatlan élmény. Az ételeket nyílt lángon, gyorsan készítik, gyakran pörköléses
technikát alkalmazva. A végeredmény a minden ízében felejthetetlen lakoma ezer színnel,
illattal, ízzel. El ne felejtse kísérőnek kipróbálni a mangó lhasit, ezt a pompás gyümölcs italt
sem, vacsorájához pedig mindenképpen kérjen néhány finom, autentikus péksüteményt.
Ha többre kíváncsi, beszélgessen el a személyzettel, akik készségesen megosztják Önnel
e távoli országok néhány titkát.
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¥ Hasznos információk:
 WiFi
 Légkondicionált
 Élőzene alkalmanként
 Hastánc péntek este

¥ Érdekességek a környéken:
 Belvárosi Mozi
 Szegedi Nemzeti Színház
 Sing-Sing Music Hall

¥ Nyitva tartás:
Hétfő - Szombat: 11:00 - 23:00
Vasárnap: 11:00 - 22:00
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Forster Vadászcsárda

Elérhetőség:
Forster Vadászcsárda
Cím:		

2347 Bugyi, Rádai út 01601/14

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

¥ Konyha jellege:
Tradicionális magyar és vadételek.
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére egy 3 fogásos ebéd vagy vacsora.
A vendégek a Vadászcsárda étlapjáról szabadon
választhatnak egy levest, egy főételt és egy
desszertet. A meghívás tartalmaz egy üveg
prémium kategóriás bort, mely akár palackozva
hazavihető.

K

iváló programot ajánlunk azoknak, akik szeretnének kiszakadni egy kicsit
a városból, nem kívánják átszelni a fél világot, mégis nyugodtan, szép
környezetben töltenék szabadidejüket, napjukat pedig valami valóban
maradandó gasztronómiai élménnyel tennék teljessé. A Forster Vadászkastély
Bugyi községben, több hektárnyi őspark szívében hívogat. A csodás környezet, a
gyermekek számára is élvezetes időtöltést kínáló játszótér pompás körítés a pompás
ebédhez. A kiváló alapanyagokra alapozott magyar népi konyha rengeteg, jobbnál
jobb vadételt kínál: párolt vaddisznócomb tejszínes piszkemártással, grillezett
fácánmell rókagomba szósszal –hogy csak néhányat említsünk a menü tartalmából.
A parkban búbos kemence áll, itt sütik a házi cipókat, kenyereket, és itt készülnek a
ropogós húsok is. Kihagyhatatlan hely azoknak, akik finom, magyaros vadételekre, és
gyönyörű környezetben eltöltött órákra vágynak.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapesttől 40 km-re található Bugyi.
Az 51-es főútról beérve a településre,
a Kossuth Lajos utcáról a Szikla
Kávéháznál kell balra fordulni, majd a
falu legvégén, jobb oldalon található a
Forster Vadászkastély.

¥ Hasznos információk:
 Díjtalan zárt parkoló.
 Terasz, játszótér.
 Szállás lehetőség a helyszínen (Feldobox

élménykártyával 10% kedvezmény).
¥ Nyitva tartás:
Hétfő - Vasárnap: 12:00 - 22:00
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Fekete Gólya Étterem

Elérhetőség:
Fekete Gólya Étterem
Cím:		
		

6000 Kecskemét,
Borbás utca 50.

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

¥ Konyha jellege:
Magyaros és nemzetközi konyha.
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy
vacsora.
A vendégek az étterem étlapjáról választhatnak
egy levest, egy kétszemélyes tálat és egy
desszertet.

K

ecskemét gyönyörű, színes, érdekes város, érdemes meglátogatni, s amiatt sem
kell különösebben aggódnunk, hogy éhen maradunk. Számos étterem hívogatja
az éhes vendéget, közülük ajánlunk most egy igazi gyöngyszemet. A Fekete Gólya
Étterem a város határában várja vendégeit, akiket aztán kifogástalan vendéglátásban
részeltet. Kiváló ételek, szép, hangulatos terek, hibátlan szerviz. Az étlapon látható
hazai és nemzetközi specialitások a séf keze alatt ételkülönlegességekké alakulnak, s
a gazdag kínálatban mindenki megtalálja a kedvére való ízeket. Aki kedveli a kacsát, az
külön jól jár, mert a Fekete Gólyának nem titkolt erőssége ennek a házi szárnyasnak a
különféle módokon való elkészítése. Az étterem körül szépen kialakított park található,
melyben hagyományos háziállataink is kies otthonra leltek, így ne csodálkozzon senki,
ha mosolygó bárányokkal, elégedetten kérődző szürke marhákkal hozza össze itt a
véletlen. A gyerekeket gyönyörű játszótér várja. Aki Kecskeméten jár, és valóban jót és
jól kíván étkezni, annak a Fekete Gólya kötelező program.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
A 44-es főúton Békéscsaba irányába
haladva, közvetlenül a 9. km-nél,
balkéz felől.

Az ajánlat nem tartalmazza az italokat és a
borravalót.
¥ Hasznos információk:
 Kültéri terasz, ingyenes parkoló, Wifi
 Élő jazz kéthetente szombat este
 Minden vasárnap délben cigányzene
 Kültéri és beltéri játszótér, őshonos magyar

állatok
 Ingyenes pónikocsikázás
¥ Nyitva tartás:

Hétfő - Péntek: 11:00 – 22:00
Szombat: 11:00 – 23:00
Vasárnap: 11:00 – 22:00
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Kisvendéglő a Hargitához

Elérhetőség:
Kisvendéglő a Hargitához
Cím:		 5600 Békéscsaba,
		Tavasz utca 7.
Honlap: www.hargitavendeglo.hu
Telefon: 66/435-419
E-mail: hargitavendeglo@t-online.hu

¥ Konyha jellege:
Erdélyi specialitások.
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

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

A

z erdélyi konyha kimeríthetetlen gasztronómiai élményeket kínál, de vajon
ismerjük-e valóban jellegzetes ízeit, az ételek elkészítési technikáit? Kevésbé,
mint ahogyan szeretnénk, hiszen nem sok helyen nyílik alkalmunk megkóstolni
a hazai konyhához oly közel álló, mégis markáns és jellegzetes ízeket. A békéscsabai
Kisvendéglő a Hargitához hagyományos erdélyi ételeket kínál, egyszerű, paraszti
fogásokat, olyanokat, melyeket ha megkóstolunk, rájövünk, mire is vágyunk valójában,
amikor kiadós, ízes, egyúttal természetes és friss ételekről ábrándozunk. A tájra
jellemző fűszerezés, a kemencében sült ételek dominanciája igazán reményteli
kezdet. A kellemes, népies berendezés és a hangulatos kerthelység pedig kiadós
lakománknak méltó körítést ad. Aki valóban szereti a hasát, az tartozik magának azzal,
hogy végigkóstolja Erdély pompás ízeit.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
Békéscsabán a város szélén található
az étterem. Ha Budapest irányából
érkezik a 44-es főútról, a város elején,
a Sziklai utcánál kell jobbra fordulni,
majd jobb kéz felé a 6. kereszteződésnél található a Tavasz utca.

¥ Hasznos információk:
 Légkondicionált
 Nyáron kerthelység
 Parkoló

¥ Érdekességek a környéken:
 Árpád Gyógy- és Strandfürdő
 Munkácsy Mihály Múzeum
 Csaba Mozi
 Jókai Színház

¥ Nyitva tartás:
Minden nap 11:30-22:00

61

Jégverem Fogadó

Elérhetőség:
Jégverem Fogadó Haspártiak
Vendéglője
Cím:		

9400 Sopron, Jégverem u. 1.

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

¥ Konyha jellege:
Magyar-nemzetközi.
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

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

S

opron gyönyörű város, igazi ékköve Magyarországnak. Mozgalmas, zegzugos utcái
rengeteg legendát rejtenek. Ha szeret jókat enni, és mindehhez olyan környezetet
választani, melynek története van, a Jégverem Fogadó Haspártiak Vendéglője
igazán remek választás. Az étterem, amely kiváló és kiadós ételeiről, magyaros
és nemzetközi fogásairól is híres, Sopron városának egykori jégverme helyén talált
méltó helyszínre. A XVIII. századi jégkereskedelmi központ némi kitérő után – amikor
mészárszékként majd tűzoltószertárként üzemelt – egy tűzkárt követően a Szent
Mihály domb oldalába vágva újra a Fertő tó jegével telt meg, s folytatódott a hagyomány.
A domb fölé emelt épület műemlék, itt üzemel mintegy tizenöt éve ez a remek étterem,
ahol jég ide vagy oda, mindig meleg köszöntéssel és hatalmas lakomával várják a
haspárti látogatót.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
Az étterem könnyen megközelíthető a
84-es főútról, a Sas térnél található.
Tömegközlekedéssel a Mária-szobor
megállóig a következő buszokkal: 1,
2, 10, 12, 32, 3Y, 10Y, 12A.

¥ Hasznos információk:
 Előzetes asztalfoglalás szükséges.
 Szálláslehetőség helyben (Feldobox
élménykártyával 10% kedvezmény).
 Etetőszék, terasz, wifi.
¥ Érdekességek a környéken:
 Lővérek
 Fertő tó
 Sopron belváros
¥ Nyitva tartás:
Vasárnap - Csütörtök: 11:00 - 22:00
Péntek - Szombat: 11:00 - 24:00
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Folyamatosan bővítjük kínálatunkat, így lehet, hogy még több
program között is válogathat. A már Önnél levő nyomtatott
katalógusban nem tudjuk az év közben induló új lehetőségeket
feltüntetni, de megtesszük honlapunkon. Látogasson el oldalunkra,
nézze meg került-e új program ebbe a csomagba! Videók és
élménybeszámolók között is böngészhet.

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

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

140

Meghívás 1 vagy több fő részére
egy garantáltan szívdobogtató élményre.

program közül
választhat

120

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.

66

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

67

68

Bővebb információ: www.feldobox.hu
100

program közül
választhat

ia
rgia
nia
táz
enemó
fan
har
kkártya
kkártya
ajándé
kártya
ajándé
ajándék

Energikus feltöltődés Szabadidő,
Wellness és Gasztronómia területen
energia

kártya

ajándék
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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.

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

program közül
választhat

ajándékkártya

Harmonikus kikapcsolódás Szabadidő, Wellness
és Gasztronómia területen
harmónia

Üzleti negyed
Termékeink országszerte közel 200 boltban kaphatók. A teljes lista
megtalálható honlapunkon.

kártya

ajándék

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

kártya

ajándék

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

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

Fontos

Látogasson el honlapunkra: www.feldobox.hu
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Vegyes ajándékkártyák

Érdeklődik vagy rendelni szeretne ?

Fontos információk / felhasználási feltételek
 Élménykuponja egy szabadon választható programra jogosítja fel a Feldobox partnerei által
kínált számos lehetőség közül.
 A partnerek listáját és a programok leírását ez a katalógus, valamint a Feldobox weboldala is
tartalmazza. A programjainkat folyamatosan felülvizsgáljuk és bővítjük, így előfordulhat, hogy a
honlapon több lehetőség van feltüntetve, mint a katalógusban. Élménykuponja ezekre is érvényes!
 Ha valamelyik partnerünk elérhetősége vagy az általa nyújtott szolgáltatás csomag esetleg
változna, ezeket honlapunkon tesszük közzé. Előfordulhat, hogy egy program megszűnik, ezt
is honlapunkon tudjuk jelezni. Ebben az esetben kérjük válasszon egy másik lehetőséget a
széles kínálatból.
 A jelen katalógusban, az élménykuponon, az ajándékdobozon és a honlapunkon lévő képek
csak illusztrációk.
 Amennyiben a kuponon feltüntetett felhasználási idő lejárt, a kupont a partnerek nem
fogadják el, és a Feldobox nem váltja vissza. Javasoljuk, hogy ne várjon az utolsó pillanatig
az Önnek legkedvesebb program igénybevételéhez.
 Amikor foglalás végett felveszi a kapcsolatot a kiválasztott partnerünkkel, mondja el, hogy
Ön egy Feldobox élménykupon birtokosa, és adja meg a kupon nevét is.
 A programok és szállások az egyes partnerek szabad kapacitásának és nyitva tartásának
függvényében foglalhatók le. Amennyiben partnerünk a kívánt időpontban nem tudja Önt
fogadni, egyeztethet vele másik időpontot, vagy választhat másik programot a katalógusból.
 A program helyszínére érkezve adja át partnerünknek a megfelelően kitöltött eredeti kupont
a kártyával együtt. Kupon és kártya csak együtt érvényesek! A kártyát vissza fogja kapni.
 Semmiképpen ne kaparja le a kártya hátoldalán található azonosító kódot. Ha a kód láthatóvá
válik, a kártyát nem fogadják el, és becserélésére nincsen lehetőség.
 A nem megfelelően kitöltött kuponokat partnereink visszautasítják. A kuponra fokozottan
ügyeljen, mert annak elvesztése vagy megrongálódása esetén egyik program sem vehető
igénybe, és az elvesztett kupont pótolni nem áll módunkban.
 A programokat mindenki saját felelősségére veszi igénybe (bizonyos kaland partnereink erről
nyilatkozatot is iratnak alá az élmény igénybevétele előtt). A kupon felhasználója semmilyen
esetben nem vonhatja felelősségre ennek kibocsátóját (FDB Kft-t) és forgalmazóit, a kupon
felhasználása vagy a program igénybevétele során keletkezett bármilyen károsodásért.
 A szállások, a törvény által előírt módon, idegenforgalmi adó (IFA) megfizetését kérhetik a
helyszínen. Ez általában pár száz forint /fő /éjszaka szokott lenni, összege helyszínfüggő.
 A Feldobox élménykupon nem fizetési eszköz, semmilyen esetben nem váltható be
készpénzre és nem váltható vissza.
 Az oldalakon található minden szöveg és fénykép a szerzői jog védelme alatt áll. Az írások
bármilyen nemű utánközlése kizárólag a Feldobox írásos engedélyével lehetséges.
 A katalógusban feltüntetett, extra kedvezmények a Feldobox élménykártya felmutatásával
vehetők igénybe a partnereink által meghatározott feltételekkel, általános listaárakra
érvényesek, más akciókra vagy szezonális ajánlatokra nem érvényesek.
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