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#vasaroljhelybenhelyit #eltetobalaton #videkminosege 

#maradjotthon #rendeljotthonról #vigyazzunkegymasra  

#etterembolhazhoz 

 

Egyesületünk egyik legfontosabb célja, amely akár a  

jelmondatunk is lehetne: vásárolj helyben, helyit, helyi termelőtől.  

Ezért büszkén ajánljuk mindenki számára a Balaton-felvidék 59  

településén működő vállalkozásokat, helyi termelőket, akik jogo-

sultak „A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék” védjegy  

használatára. 

Védjegyeseink által előállított termékek és szolgáltatások mind 

garanciát nyújtanak a minőségre és a biztonságra.  

Keressétek őket, forduljatok hozzájuk bizalommal! 
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AKALI STREET FOOD SZEKÉR 

 BALATONAKALI, Hóvirág u. 1. 

Tóth László kiváló hamburgereit keres-

sétek a Tanya Bisztrónál, de akár ház-

hoz is rendelhetitek. Balatonakaliban a 

kiszállítás 60 év felettieknek értékhatár 

nélkül, egyéb esetben 3000 Ft feletti 

rendelés esetén ingyenes. Ha a környék-

beli települések valamelyikén laktok, te-

lefonon egyeztethettek a részletekről. 

Jó az idő, sétálnátok egyet? A Tanya 

Bisztrónál biztonságosan, árukiadó ab-

lakon keresztül vehetitek át kézműves 

hamburgerjeiteket. További információ-

kért keressétek a szekér facebook olda-

lát.  

 

HUSZÁR VENDÉGLŐ  

ÖRVÉNYES, Malom u. 4.  

Ha a hét vége felé közeledve 

már nincs kedvetek főzni, re-

mek választás a Huszár Ven-

déglő Örvényesen. Mindany-

nyiunk biztonsága és egész-

sége érdekében különböző fi-

nomságokat kínálnak elvi-

telre, akár menüben is. Ren-

deléseiteket péntektől vasár-

napig 11 és 17 óra között vár-

ják, telefonon (+3687449072) 

vagy facebook üzenetben!  

 

Akik kiváló ételeket kínálnak 

elvitelre vagy házhozszállítással 

https://www.facebook.com/Akali-Street-Food-Szek%C3%A9r-339640453119220/
https://www.facebook.com/Huszar.Vendeglo/
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FÉK ÉTTEREM  

BALATONAKALI, Pacsirta u. 1.  

Habár az étterem most nem fogad látogató-

kat, a finomságokról nem kell lemondanotok. 

Készételeiket, mint a székelykáposzta vagy a 

paradicsomos húsgombóc továbbra is megta-

láljátok a FÉK Príma üzletben, de akár házhoz-

szállítással is kérhetitek. Az aktuális készéte-

lekről telefonon (+36305627474) érdeklőd-

hettek.  

 

KISFALUDY ÉTTEREM ÉS VENDÉGHÁZ  

SÜMEG, Kossuth u. 13.  

A Kisfaludy Étterem elvitelre és kiszállí-

tásra kínálja ínycsiklandó ételeit. Rende-

léseiteket minden nap 11 órától adhatjá-

tok le a +36307140314-es telefonszámon. 

A kiszállítás 11:30 és 14:00 között zajlik, 

az aktuális menüsort és az árakat meg-

találjátok az étterem facebook oldalán.  

 

NAGYI KERTJE TEAHÁZ ÉS ÉTTEREM  

ASZÓFŐ, Remete út 2.  

A finom teák mellett heti menüt kí-

nálnak, kizárólag elvitelre.  A nagy ér-

deklődésre való tekintettel – hogy 

mindenki számára jusson a finom fa-

latokból – rendeléseteket előző nap 

15 óráig adhatjátok le telefonon 

(+36304303807) vagy messenger 

üzenetben facebookon keresztül 

https://www.facebook.com/kisfaludyvendeghaz/
https://www.facebook.com/nagyi.kertje.teahaz/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARB6OMFL-icLIlI_alK-vEMmgX-i0Dt5oJUvdaF7QMe5j-8A6T28jSJcdL80goycWOwYXm_PzulTz6u8
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Most mindannyiunk legfontosabb feladata, hogy 

vigyázzunk egészségünkre és természetesen egy-

másra. Ezt könnyíti meg a FÉK Príma üzlet, Bala-

tonakaliban. Naponta frissülő készletüket kínálják 

házhozszállítással. Kiszállítási területük: Balaton-

akali, Fövenyes, Balatonudvari, Vászoly, Dörgicse, 

Mencshely, Zánka, Szentantalfa, Balatoncsicsó, 

Tagyon, Balatonszepezd, Óbudavár, Nagyvá-

zsony, Örvényes, Aszófő. A rendeléseket e-mailen 

(primafek@gmail.com) valamint telefonon 

(+36305627474) adhatjátok le. A kiszállítás a ren-

delés napján, délutáni rendelés esetén másnap 

történik.  

 

BALATONAKALI, Pacsirta u. 1. 

Helyi termékek házhozszállítással 

https://www.facebook.com/fekuzlethaz/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAOvyIP5Vjx5oZtjzq_nHXuFm8cuTWbtwG_-EiuckFhxm4Qu1ZKm6t5OLa0hgg5NEL_slPGSRE-mCgY
mailto:primafek@gmail.com
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Éléskamrájuk Balatonfüreden nyitotta meg kapuit, 

ahol számtalan helyi termék közül válogathattok 

kedvetekre. A termékeket átadó pulton keresztül 

kaphatjátok meg, óvva ezzel mindenki egészsé-

gét. Ha Balatonfüreden jártok, feltétlen keressé-

tek meg őket, valamint látogassatok el facebook 

oldalukra is! 

S Z A B Ó & F I A  É L É S K A M R A  

B A L A T O N F Ü R E D ,  K ö z t á r s a s á g  u .  6 .   

 

 

K é z  a  k é z b e n !  

Hirdeti a Szabó és Fia Borpince által 

életre hívott kezdeményezés. 

https://www.facebook.com/Szab%C3%B3Fia-%C3%89l%C3%A9skamra-109581327362319/?__tn__=kCH-R&eid=ARAUVEt7VUCnacd5QBDHqNEHprBgSjbE7GTWFA5v1HtEEVn0fRb_aOPWDr78KwAwmg2LH9pyLY0napME&hc_ref=ARQPh79FLoywRwKBB3VW1EGupg9MG1ssmfnUGYkS2Nr8-n5uAWOQ5-t89756kvd9Xgw&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARAoXchBxZAUL55dxqbXOdF5RvUOeUh5OmSL6oyN9VX8Ue0Aij3y0GdimoLFXs7G4O_PDyqxlNWD0CxAhO5R3RapS0JKnloXizu5iQCRnLBM08YgCXH3OXZcc41wsDBKrlFuqlBSwsP2jB13SN38jvu79oskNBR6gwQzC1KoYVN218sQoHfHb9teqlmskVfbI-RSA5cqnCkYjMiFoQONJa2dIpQLDH3m9FEJfwCEHiMrRVnOpBE6nRipD-HSQMueEthM3cxtlqL0_8E7gpFj7XQKxqGMGOa-o_mpRO7gRIPXjvP0gFeGtXpgJhNLLckxwfnc2B0_ULeI1vvZwyacduNiHQvxHjMOsR-qShqoFVofzMyyQ9D3CeQj3LulnslGO4dQUXO345MHuBhKOV33gSPCYqNYgDAG0Olg5elYkwM1V9U0B5XnH7KwIL3DT_5iC5V-r4N0FZ6XtM5xRgzkB_pqHVf_B_2stAAwb0Q67hzhitJanQIKeQ
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KALLA NATÚR ÉLELMISZEREK 

SÜMEGPRÁGA, Rákóczi u. 41. 

Kalla Roland sajtjai postán érkez-

nek! Roland minden héten kedden 

küldi el a megrendelőknek az ízle-

tes sajtokkal teli csomagokat. Ren-

deléseiteket hétfőn estig adhatjá-

tok le facebookon vagy telefonon 

(+36702286944) Emellett Rolan-

dot megtalálhatjátok a fonyódi il-

letve a káptalantói piacon is, ter-

mészeten az előírásoknak megfe-

lelően.  

 

TEKERESVÖLGYI CSALÁDI BIRTOK  

NEMESVÁMOS, Kovácstanya 1. 

Tekeresvölgyi házhozszállítás az ország bár-

mely pontjára! Rendeljétek házhoz kedvenc 

joghurtotokat, sajtotokat, tejterméketeket! 

Rendeléseiteket minden hétfőn 12 óráig ad-

hatjátok le, ezek majd csütörtök-pénteki na-

pon kerülnek kiszállításra. Emellett felkeres-

hetitek őket a birtokon is, hétfőnként 7:00 és 

15:30 között, kedden, szerdán, csütörtökön 

és pénteken 7:00 és 17:00 között, valamint 

szombatonként 10-től 15:30-ig. További fris-

sülő információkért keressétek fel a család 

facebook oldalát! 

 

Sajtok, tejtermékek 

Helyi finomságok egyenesen a termelőtől 

https://www.facebook.com/kallasajtok/
https://www.facebook.com/Tekeresvolgyi
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ROYESFARM  

SZENTANTALFA, Fő u. 79.  

Dobossy Károly szívvel-lélekkel készített 

termékeit nem csak háznál, hanem rende-

lésre is meg tudjátok vásárolni. Ha Szentan-

talfán vagy annak 20 km-es körzetében lak-

tok, abban az esetben házhozszállítást is 

vállalnak. Figyelem! Utánvétes csomagban 

csak nem romlandó termékeket tudnak fel-

adni! Tejet továbbra is csak előrendelés után 

tudnak adni. Bármilyen más információra 

lenne szükségetek, forduljatok hozzájuk bi-

zalommal az alábbi telefonszámok valame-

lyikén, vagy a Royesfarm facebook oldalán, 

messenger üzenetben.  

Dobossy Károly +36309892496  

Dobossyné Csőkör Ibolya +36204472723 

Dobossy Ibolya (nagynéni) +36702802144 

 

VÁSZOLYI SAJTMANUFAKTÚRA  

VÁSZOLY, András u. 05/3. 

Ezekben az időkben sem kell minőségi, 

kézműves sajtok nélkül maradnunk. A 

Vászolyi Sajtmanufaktúra meghosz-

szabbított nyitva tartással és házhoz-

szállítással vár benneteket! A házhoz-

szállításról és a hosszított nyitva tar-

tásról további információkat a manu-

faktúra facebook oldalán olvashattok. 

SEBESTYÉN CSALÁDI BIRTOK  

GÓGÁNFA, Tihany u. 4. 

Grillsajt, parenyica vagy egy kis érlelt sajt? A Sebestyén 

Családi Birtok repertoárjában mindent megtaláltok, 

ami szem-szájnak ingere. Keressétek őket facebookon 

vagy telefonon (+36304895709). Szilviék készséggel 

állnak mindenki rendelkezésére, rendeljetek bátran!  

 

https://www.facebook.com/royesfarm/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/vaszolysajt/
https://www.facebook.com/Sebesty%C3%A9n-Csal%C3%A1di-Birtok-102757251267641/?__tn__=K-R&eid=ARDUAY95kzPM8JTmb51fspmuUwYXS9L4McoeZQ12gT6OKuk65BpI0pz26cmHYZc1cRSEieOS-xgOSaWV&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARBEhFAxvawETorVv7xzqMRdGhGllkCmICa_zjZLeYG4QoMo4YjC7uS1qDuEPun2i2q1KmMeZK0nMqH9JFOZ3tCnPiePxiDK65jlnVJRvHWSja-rQpwUOJdQtdhbvKc_PRI1N-wQBAH5fN95TROxBj1Xc0hlqi9Y66Gj5Q_jhpXTEJ9Na2F2gZbKKlsbLRD2I9MjnxOTf9npX1SjJxp-4Zb1drIQPMvyww-vlb_gzy00si-UffwcmY-kEU2aUcsLl6gHGO80T3J6lSxcZcIrCZa9MGKWi5M2h4zZnnS5y_Z2on4tXp9Zgvbiw6rXLeTQjZoMExcHwL_ZUtT0b5LZCrEtiA
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BIOGOLD NATUR KFT.  

NEMESVÁMOS, Kisteleki u. 3-5.  

A BIOGOLD Natur Kft. minőségi, 

egészséges, és főleg biotermékeket 

forgalmazó családi vállalkozás. Széles 

termékskálájukban megtalálhatók 

többek között hidegen sajtolt bio ét-

olajok, reform étolajok, egyéb bio ola-

jok, de a bio szőlőmag mikroőrlemény 

mellett a bio tökmagliszt és a bio mák-

liszt is kedvelt termékük. Rendelésért 

keressétek bizalommal Takács And-

reát, a +36309279343-as telefonszá-

mon. 

PEIBA KFT.  

NEMESVÁMOS, Pap István u. 45.  

Pepo Papa…ismerős? Igen, a híres ne-

ves bajszos tökmagolaj. Családi vállal-

kozásként vállalati kultúrájuk szerves 

része az egymással való törődés. Min-

dig ügyfeleik és munkatársaik biztonsá-

gát helyezik előtérbe. Alkalmazkodtak 

a helyzethez, így a kiszolgálás módján is 

változtattak: ablakon keresztül értéke-

sítenek. A vásárlásról érdeklődjetek az 

info@pepopapa.com email címen, 

vagy a +3688505650-ás telefonszámon! 

MAGOSKRÉMEK  

NEMESVÁMOS, Kossuth u. 287. 

Tökmagkrémek, üvegbe zárva. Kéri Márta termékei 

amellett, hogy nagyon finomak, még egészségügyi 

hatásuk is kiemelkedő. Márta Veszprém és Balaton-

füred környékére ingyen szállítja krémjeit. Ameny-

nyiben rendelni szeretnétek, keressétek a 

+36305292790-es telefonszámon vagy a  

magoskremek@gmail.com email címen. Minden 

vásárló tökmaglisztet kap ajándékba. 

Olajok, zöldségkrémek 

info@pepopapa.com%20
magoskremek@gmail.com%20
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NAGYVÁZSONYI GYÜMÖLCS  

KERTÉSZET  

NAGYVÁZSONY, Kossuth L. u. 11.  

Málna vagy eperlekvár? Esetleg 

ezekből készült pálinka? Mind-

ezeket megtaláljátok egy he-

lyen, a Nagyvázsonyi Gyümölcs 

Kertészetnél. Ildikóék szeretet-

tel várnak mindenkit a káptalan-

tóti piacon, de ha nem szeretné-

tek kimozdulni, szívesen kiszállít-

ják a megrendelt termékeket. In-

formációkért keressétek fel hon-

lapjukat vagy forduljatok hozzá-

juk bizalommal telefonon 

(+36308940894) 

Lekvárok, szörpök, gyümölcslevek 
 

MAMKA LEKVÁR  

BARNAG, Fő u. 5.  

A régi, hagyományos eljárá-

sokat követve igyekszik 

üvegbe zárni a nyár ízeit, 

megőrizve azok aromáját, 

zamatát a téli hidegebb na-

pokra. Rendelni a honlapról, 

e-mailben (info@mamka-

lekvar.hu) vagy telefonon 

(+36306863723) lehet. Gré-

táék összeállítják a csoma-

got, amelyet vagy csomag-

átvevő pontra, vagy házhoz 

küldenek futár segítségével. 

A szállítás díja a vevőt ter-

heli. Személyesen is át lehet 

venni a megrendelt finom-

ságokat, viszont a biztonsá-

gos átvétel érdekében min-

denkitől azt kérik, hogy 

csengessenek, a terméket a 

kapuban adják át a vevőnek.  

BELLA MANUFAKTÚRA 

SÜMEG, Vázsonyi Vilmos u. 16. 

Készíts bármit, és fáradtságodat feledve oszd meg 

saját örömödet másokkal! Majd kapsz valamit, de 

többet kapsz vissza, mint várnád vagy gondolnád." 

Keresd Kovács Izabella szörpjeit a weboldalán.  

https://www.nagyvazsonyi-gyumolcs-kerteszet.com/
https://www.nagyvazsonyi-gyumolcs-kerteszet.com/
info@mamkalekvar.hu
info@mamkalekvar.hu
http://www.bellaszorp.hu/home/
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KAPOLCSIKUM  

VIGÁNTPETEND, Ady Endre u. 7.  

A Kapolcsikum házhoz megy! Kedvenc 

szörpjeiteket, lekvárjaitokat, gyümölcsleve-

iteket megrendelhetitek Ivették honlapján, 

e-mailben (info@kapolcsikum.hu) vagy te-

lefonon (+36309561993). A GLS futárszolgá-

lat az ország bármely pontjára elszállítja a fi-

nomságokat, 1500 Ft/csomag áron.  

 

ZSUSSKA  

MONOSZLÓ, Templom u. 13.  

A weben nem számít, mikor rendeltek, és hogy 

hány évesek vagytok. Bármikor leadhatjátok a 

rendeléseteket, és még a lakásotokat sem kell 

elhagynotok hozzá. Rendeljetek házhoz 

Zsusska szörpöket, lekvárokat, befőtteket! 

www.zsusska.hu  

LEKVÁRSZEZON  

MENCSHELY, Fő u. 12.  

A „Szezon” termékcsalád megalkotója, Tóthné 

Szilágyi Andrea alapelve termékei előállításánál, 

hogy inkább kevesebb legyen a termék, de abban 

„legyen benne az alapanyag”. Minden terméke 

az adott gyümölcs, zöldség saját, eredeti aromá-

ját adja vissza. Amennyiben rendelni szeretnétek, 

keressétek fel Andi honlapját vagy írjatok neki e-

mailen: lekvarszezon@gmail.com.  

 

https://kapolcsikum.hu/
mailto:info@kapolcsikum.hu
http://www.zsusska.hu/
https://lekvarszezon.hu/
mailto:lekvarszezon@gmail.com
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DOBOSI PINCÉSZET  

SZENTANTALFA, Fő u. 81.  

Rendeljetek bort vagy 

akár borválogatást kiszál-

lítással! Ebben az időszak-

ban sem kell lemondano-

tok a Dobosi család bio 

borairól. Legyen az köny-

nyed bor, vagy testesebb, 

mindenki megtalálja az íz-

lésének megfelelőt a pin-

cészet webáruházában:  

www.dobosibor.hu 

FODORVIN CSALÁDI  

PINCÉSZET  

ASZÓFŐ, Hunyadi u. 9.  

Fehér, vörös, esetleg egy kis 

rosé? Bármelyiket megtalál-

hatjátok a Fodorvin Családi 

Pincészet kínálatában. Ha te-

hetitek maradjatok otthon, és 

válasszátok boraik kedvezmé-

nyes házhozszállítását! Bala-

tonfüred 35 km-es körzeté-

ben hetente kiszállítják a meg-

rendelt borokat. 10 000 Ft fe-

lett ingyenes a kiszállítás, 10 

000 Ft alatt 1500 Ft.  

Nézzetek körül a kínálatban. 

Rendelhettek e-mailben 

(info@fodorvin.hu), töltsé-

tek ki a kérdőívet, hogy vissza-

igazolást kapjatok a rendelés 

összegéről és a várható kiszál-

lítás időpontjáról vagy keres-

sétek őket az alábbi telefon-

számok egyikén:  

Fodorné Sárvári Erzsébet 

+363056026-29 

Fodor Dorina 

 +36306203778 

Nagy István +36303128588 

GYUKLI PINCE  

BALATONFÜRED, Lapostelek dűlő 4049. 

A Gyukli borokról senkinek nem kell lemondania. A füredi üzle-

tük a megszokott nyitva tartással vár mindenkit. Termékeiket 

Balatonfüred és környékén szállítási díj nélkül kiszállítják, futár-

szolgálatuk pedig az egész ország területére 24 óra alatt eljut-

tatja azt. Mind a munkatársaik, mind pedig a futárcég dolgozói 

maradéktalanul betartják az előírt higiéniás szabályokat. Nézze-

tek körül az áruházukban. 

Borok, pálinkák 

http://www.dobosibor.hu/
https://fodorvin.hu/kategoria/borok
info@fodorvin.hu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6_UMMIhHxayVRKXed-UW_IeSdM8Q9pvYdKzMzQn5s_-uxmQ/viewform
https://gyukli.hu/termekeink
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MONOSZLÓ, Hrsz. 048/2. 

A festői szépségű tájon elhelyezkedő Lisz-

kay Borkúriánál sem áll meg az élet. Ugyan 

vendégeket nem fogadnak, de továbbra is 

gőzerővel dolgoznak azon, hogy mindenki 

időben megkapja a rendelését. Teljes kar-

ton (6 palack) rendelése esetén a szállítási 

költséget ők állják. További információkat a 

www. liszkay.com oldalon találtok.  

 

BALATONUDVARI, Külterület Hrsz. 1206.  

Habár most nem élvezhetjük az öreg présház 

hűvösét, a Skrabski Pince borairól mégsem 

kell lemondanunk. Látogassatok el a 

www.skrabski.hu/borvasarlas oldalra, válo-

gassatok a finom nedűk közül, és adjátok le 

rendeléseiteket az info@skrabski.hu e-mail 

címen. További kérdés esetén forduljatok 

hozzájuk bizalommal a +36705908626-os te-

lefonszámon! 

 

BALATONAKALI,  

Fenye-hegy Hrsz. 802. 

A hagyományos borkészítési eljárásokat 

ötvözve a modern technológiákkal – cél-

juk a borvidékre jellemző, ugyanakkor a 

pincészet egyediségét is megmutató fe-

hér-, vörös- és rozéborok világra segí-

tése. Vásároljatok webshopukból! Meg-

éri!  

 

BALATONCSICSÓ, Hrsz. 1253. 

Jó bor mellé finom étel! Ezt kínálja a Szabó és Fia 

Borpince vevői számára. Különböző csomagaján-

latokat állítottak össze, melyben a zamatos bo-

rok mellett ínycsiklandó füstölt áru is helyet ka-

pott. Megrendeléseiteket átvehetitek Balaton-

csicsón, személyes találkozó nélkül, valamint a 

Veszprém-Csopak-Balatoncsicsó vonalon élők 

számára ingyenesen ki is szállítják azokat. A cso-

magok tartalmáról facebook oldalukon tájéko-

zódhattok.  
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https://www.liszkay.com/hu/
http://www.skrabski.hu/borvasarlas.html
info@skrabski.hu
http://morkpince.hu/
https://www.facebook.com/szaboesfiaborpince/
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TAGYON, Hrsz. 752. 

Ha szeretnétek a Tagyon életérzést ott-

honaitokba becsempészni, itt az alka-

lom, hogy kipróbáljátok megújult 

webshopjukat, melyet az elkövetkező 

hetekben érdemes lesz gyakrabban lá-

togatni, mert meglepetést tartogatnak 

számotokra! Egy kis borozás sosem 

árt… (www.tagyonbirtok.hu/uzlet) 

 

ZÁNKA, Tagyon hegy dűlő 2407.  

A rendkívüli helyzetre való tekintettel meggyorsították a fejlesztéseket, és már 

interneten keresztül is tudtok Tánczos Pince bort vásárolni, egyszerűen és biz-

tonságosan, az otthonotokból! Ki sem kell tennetek a lábatok, és pár nap múlva 

csengetnek a Tánczos borok! Jól hangzik, ugye? Ha megoldható, válasszátok fize-

tési módnak a kártyás fizetést (paypal) vagy az utalást, így a borok átadásakor 

sem kell senkivel kapcsolatba kerülnötök! Keressétek a Tánczos Pince borait a 

www.tanczospince.hu oldalon! 

T A G Y O N  B I R T O K  
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http://www.tagyonbirtok.hu/uzlet
http://tanczospince.hu/
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VIGÁNTPETEND, Hrsz. 55/19. 

Amennyiben kifogytak a Fülig Jimmy 

vagy Piszkos Fred készleteitek, ren-

deljetek online! A Petendi Pálinkaház 

webáruháza továbbra is zavartalanul 

üzemel. Kérdés, további információ 

esetén keressétek őket e-mailen 

(info@petendipalinka.hu) vagy tele-

fonon (+36204859002) 

P E T E N D I  P Á L I N K A H Á Z  

P A L O T A  P I N C E  B O R K E R E S K E D É S  

SÜMEG, Szent István tér 10. 

A Palota Pince mai állapotában 1999 óta 

üzemel, és értékes kiállításokat, borokat 

„rejt”. Kézműves Borászata 2007-ben 

kezdte el újra írni Sümeg szőlészeti és bo-

rászati történetét. A közel 0.5 hektár kiter-

jedésű területre a Balaton környékére jel-

lemző 16. század előtti szőlőfajtákat telepí-

tettek. A Vároldal-dűlő ültetvénye egy 

nemzetközi örökségvédelmi program ré-

szévé is vált mintaprojektként. Ha szeret-

nétek otthonotokba ezeket a különleges 

borokat, keressétek a Pince weboldalát.  

https://fuligjimmy.hu/
info@petendipalinka.hu
https://palotapince.hu/a-pince/
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Kozmetikumok, levendulás termékek 
 

ANA NATURFARM  

CSABRENDEK, Nyárfasor 1. 

Bőrünk ápolására ebben az idő-

szakban még nagyobb hangsúlyt 

kell fektetnünk. Ehhez nyújt segít-

séget az AnA Naturfarm, termé-

szetes, kemikáliáktól mentes koz-

metikumaival. Habár most hévízi 

üzletük zárva tart és piacra sem 

járnak, weboldalukról bátran ren-

delhettek.  Ha valamit nem talál-

tok a webshopban, írjátok meg, 

szívesen segítenek! 

LEVENDÁRIUM  

DÖRGICSE, Fő u. 56-58.  

Ha szeretnétek, hogy kellemes illóolaj illat 

lengje be otthonotokat keressétek fel a 

Levendárium megújult webshopját. Le-

vendulás és egyéb gyógynövényes termé-

kek sokasága vár benneteket. További in-

formációkért és hasznos tippekért láto-

gassatok el facebook oldalukra is. 

https://www.ana-naturfarm.hu/
https://levendarium.hu/
https://www.facebook.com/levendarium/
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EKKA DESIGN  

HALIMBA, Bányász u. 3.  

Hamarosan itt a húsvét, a gyereknap is kö-

zeleg. Ha szeretnétek meglepni a gyereke-

ket, szívből ajánljuk nektek Szilvi csodála-

tos, horgolt portékáit. Mindegyik darab 

egyedi, nincs még egy ugyanolyan. Rendel-

jetek Szilvitől a www.ekkadesign.hu olda-

lon keresztül! 

 

FAZEKASHÁZ ÉS GALÉRIA – CSICSÓ  

BALATONCSICSÓ, Fő u. 16.  

Ha kinn rossz az idő, és nem élvezhetjük a kert szépségeit, akkor hozzuk be a házba! Ezek a virá-

gok soha nem hervadnak el, ezek a gyümölcsök nem mennek tönkre és a tavasztündérek, manók 

és egyéb mesebeli figurák is örök életűek. Ezekért a különleges kerámiákért keressétek Schmidt 

Ferencet vagyis Csicsót és feleségét Évát. Látogassatok el honlapjukra, ahol a vásárlás menüpont 

alatt minden információt megtudhattok a rendelés menetéről! www.csicsogaleria.com 

 

Kézműves termékek szívvel-lélekkel 

http://www.ekkadesign.hu/
http://www.csicsogaleria.com/
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HALIMBA, Kossuth u. 99.  

Szörp? Gyümölcslé? Bor? Eset-

leg pálinka? A Hungarian Table 

Top Kft. halimbai üveggyára 

megoldást nyújt, ha pohárra 

vagy dekantálóra lenne szüksé-

getek. Webshopjuk továbbra is 

zavartalanul működik, nézze-

tek körül! 

MENCSHELY, Fő u. 31.  

Ha egy kicsit megpihentek és a hírek 

mellett mást is nézegetnétek a neten, 

keressétek fel Ottmár Dóra webolda-

lát, ahol csodaszép kerámia ékszerek, 

használati és dísztárgyak közül válo-

gathattok. Higgyétek el, nem fogtok 

csalódni! www.od-ceramics.com 

 

LOVAS, Malomvölgy út 20.  

Bácsi Zita kemencéje ebben az időszakban 

sem hűl ki. Szorgosan dolgozik újabb formá-

kon, mintákon, mázakon. Szépséges termé-

kei között mindenki megtalálja a kedven-

cét! Ha rendelni szeretnétek, keressétek Zi-

tát a +36304376222-es telefonszámán vagy 

facebook oldalán.  
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Vissza a tartalomjegyzékhez 

https://www.halimba-crystal.com/en/
http://www.od-ceramics.com/
https://www.facebook.com/rozitakeramiavendeghazlovas/

