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THERM BT.

A JTÓ-ABL AK

60%

KEDVEZMÉNY!
ESZTERGOM, Hősök tere 15.
esztergom@iqtherm.hu
iqtherm@iqtherm.hu

7 légkamra
0.5 w/m 2K
üvegezés!

(körforgalomnál az orvosi rendelővel
és a mentő állomással szemben)

20/779-0354
w w w . i q t h e r m . h u 70/610-6278

AJÁNDÉK KERET
ÉS MULTIFOKÁLIS KEDVEZMÉNYEK

MULTIFOKÁLIS
SZEMÜVEGLENCSÉK

20-40%

KEDVEZMÉNNYEL

KOMPLETT
SZEMÜVEG MELLÉ

AJÁNDÉK
SZEMÜVEGKERET*

OPTIC WORLD DOROG • Bécsi út 51. • +36 30 851 10 50
OPTIC WORLD ESZTERGOM • Kossuth Lajos utca 5. • +36 30 450 82 28
OPTIC WORLD BUDAKALÁSZ AUCHAN • Omszk park 1. • +36 30 516 1193
* Minden második komplett szemüvegkészítés esetén. Az ajánlat 2021. december 1. - 2022. január 31. között érvényes. Az akció
más kedvezménnyel nem összevonható, készpénzre nem váltható. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

www.opticworld.hu
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ÁLLÁSBÖRZE
ÁLLÁSBÖRZE

Jelentkezésekor
fel aaSzuperinfó
Szuperinfó
Jelentkezésekor tüntesse
tüntesse fel
2021. december 17.
reklámújságot
megjelenésünket.
reklámújságot és
és aa facebook
facebook megjelenésünket.

Önállóan dolgozni
tudó ÁCSOT,

TETŐFEDŐT és
BÁDOGOST,
illetve
SEGÉDET

felveszek azonnali
munkakezdéssel.

Pléli János

Tel.: 30/9413-775

I M P R E S S Z U M
Szentendre, Pilisvörösvár,
Esztergom és térsége
Megjelenik: Bajna, Budakalász, Csolnok, Dorog,
Esztergom, Kesztölc, Lábatlan, Leányvár,
Nyergesújfalu, Piliscsaba, Piliscsév, Pilisjászfalu,
Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Pomáz, Sárisáp,
Solymár, Szentendre, Tát, Tokod,
Tokodaltáró, Visegrád

minden pénteken 40000 Példányban
Lapzárta: Hétfő 16.00 óra
Felelős kiadó: Egom Infó Kft. Dienes Zsolt - ügyvezető igazgató
Tel.: +36-70/612-8375
Szerkesztőség:

2510 Dorog, Bécsi út 40.
Tel.: +36-33/403-703
E-mail: esztergom@szuperinfo.hu
Nyomdai előállítás: Comorn kft.
Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző,
etikailag kifogásolható hirdetések közlésétől
elzárkózik, a megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállal. A hirdetésekkel
kapcsolatos reklamációt a megjelenést
követő 8 napon belül fogadunk el. A Kiadó
az elfogadott megrendelés alapján átadott
hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért,
harmadik személyeknek okozott jogsérelemért
felelősséget nem vállal, nem köteles
olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, melyek
jogellenes tevékenység folytatására utalnak, az ezzel
kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket és hátrányokat a Megrendelőre hárítja.
Az újságban megjelent grafikai megoldások,
szerzői jogvédelem alatt állnak! Máshol történő
felhasználásához a szerkesztésért felelős személy
engedélye szükséges!

www.szuperinfoesztergom.hu
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S.A.S.I.

Zöldségboltba
gyakorlattal
rendelkező

HÖLGY
ELADÓT
keresünk.

Elsősorban
esztergomi lakos
jelentkezését várjuk!

Sáska János
06-30-525-4523
Nifast Hungary Kft. állást
hirdet autóipari területre, az
alábbi pozícióra:

ÉRTÉKESÍTŐ
FELADATOK:
• napi kapcsolattartás vevőkkel és beszállítókkal
• árajánlatok készítése
• értékesítéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok
ellátása
• partnerek látogatása
ELVÁRÁSOK:
• minimum középfokú angol nyelvtudás szóban
és írásban
• MS Office felhasználó szintű ismerete
• magabiztos kommunikáció
ELŐNY:
• műszaki vagy autóipari érdeklődés
• autóiparban vagy hasonló pozícióban szerzett
tapasztalat
AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes jövedelem
• Útiköltség térítés
• Cafeteria
• Hosszú távú munkalehetőség egy jó csapatban

RAKTÁRI DOLGOZÓ
FELADATOK:
• Beérkező és kimenő áru kezelése
• Egyéb raktári feladatok
ELVÁRÁSOK:
• 2 műszakos munkarend vállalása
ELŐNY:
• Raktározásban szerzett tapasztalat
AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes jövedelem
• Jelenléti pótlék
• Kiemelt bejárási támogatás
• Cafeteria

Jelentkezni kérjük fényképes önéletrajzzal (Értékesítő
állásra jelentkezésnél angol nyelvű önéletrajzzal),
személyesen, vagy e-mailben szíveskedjen.
Elérhetőségünk: Esztergom, Ipari Park 20377/24.
E-mail: info@nifast.hu
Tel.: +36-33/510-670
Csak olyan munkavállalók jelentkezését várjuk, akik a
bejárást meg tudják oldani!

Faipari vállalkozásunk keres

ASZTALOS
VÉGZETTSÉGGEL
RENDELKEZŐ,
BÚTORGYÁRTÁSBAN
JÁRTAS
SZAKEMBERT
Elvárás B kategóriás
jogosítvány!
Teljes munkaidős állás,
akár azonnali kezdéssel!
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
poliforg@invitel.hu címen

+36 30 300 5626,
+36 33 444 694

NEMZETKÖZI KAMIONSOFŐR ÁLLÁS
TAPASZTALT és KEZDŐ SOFŐRÖKNEK
Ha szeretnél korrekt bért, ha megbízhatóbb munkahelyet keresel,
ha kiszámíthatóbb munkarendben dolgoznál, ha modern vontatót hajtanál…

ITT AZ IDEJE VÁLTANI!

Tedd meg még MA az első lépést egy jobb munkahely felé és add le a jelentkezésed MOST!
Miért dolgozz nálunk?
 Te választod meg a munkarendet, amiben dolgozni fogsz (3/1, 4/1)
 korrekt bércsomagot kapsz, ami alapbérből, napidíjból (60 EUR Hé�őtől Szomba�g) és különböző ösztönzőkből áll
 a ﬁzetésed bankszámlára érkezik mindig időben és pontosan, mert tudjuk, hogy minden forintnak helye van
 folyamatosan tartjuk veled a kapcsolatot, 0-24 órás diszpécser szolgálatot biztosítunk
 egész Európát lefedő szerviz szolgáltatást adunk, nem kell kereket cserélned, nem kell fülkét billentened
 lehetőséged lesz kedvezményesen üdülni a családoddal együ�
 ingyenes GKI tanfolyamot és belső képzéseket biztosítunk
 561/2006/EK rendelet szerin� végzed a munkád
 rendeze�, hiánytalan, műszakilag kiváló állapotú vontatókon ülhetsz
Nálunk dolgozni azért jó, mert
 2022-ben a vontatóink több mint 50%-át újra cseréljük,
XXL fülkés, DAF, Volvo, Renault és Mercedes vontatókon fogsz dolgozni
 nem kell rakodnod
 lehetsz kocsigazda is, így mindig ugyanazon a vontatón fogsz dolgozni
 főleg német, osztrák, benelux, angol, francia, spanyol és portugál fuvarjaid lesznek

GYORS ÉS EGYSZERŰ A FELVÉTELI FOLYAMAT!

Máris jöhetsz dolgozni, ha van egy-két év nemzetközi tapasztalatod nyergesen,
megvan a C+E jogosítványod, van PÁV III. vizsgád, GKI kártyád és digitális sofőrkártyád!

LÉPJ IDŐBEN ÉS VÉGEZZ MINŐSÉGI MUNKÁT MINŐSÉGI ESZKÖZÖKKEL!

VÁRJUK A JELENTKEZÉSED MOST AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:
hr@waberers.com; +36 30 660 8931
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VÍZGÁZ
FŰTÉS
SZERELÉS
GÁZKAZÁN
CSERE

TŰZIFA AKCIÓ!

AKCIÓS

TŰZIFA
AKCIÓ!

KEMÉNYFA

Hárs /ömlesztve, hasítva/
13.500 Ft/m3
Tölgy, Bükk

BRIKETT

/hasítva, ömlesztve/

17.000 Ft/m3
Akác /ömlesztve, hasítva/
18.000 Ft/m3
4m3-től 20 km-es körzetben
ingyenes házhoz szállítás!
Kiszállítás Szlovákiában is!

Pázsit és Tűzifa Bt.
Burányi Zoltán
+36 /70-222-63-46

AA 585 1199

AA 5838419

06-30-755-2941
06-30-301-7502

78 Ft/kg

Gemini Kft. Tokod, Móra Ferenc u. 1.
06/30-933-1804 06/30-822-5855

Szakemberek fejléc
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OLCSÓ SZÁLLÁS
BÉRES SZÁLLÁS

Esztergomban, Esztergom-Kertvárosban és
Dorogon 2 illetve 3 ágyas szobáinkban kínálunk
szállást, kedvező áron!
SZÁLLÁSHELYEINK:

Lakás- és
házfelújítás,

külső-belső munkák!

06-30-875-6655

PALATETŐK

bontásnélküli felújítása, szigetelése színes,
mintás, 3D-s zsindelylemez ráolvasztással,
15 év garanciával, referenciákkal.

– Dorog, Hősök tere
– Esztergom, Táncsics M. utca, Prímás-sziget
– Esztergom-Kertváros, Bocskai sor

Tetőfelújítások, átfedések, javítások.
Korrekt ár, precíz munka.

A KC I Ó! Ingyen kéményfelújítás,

50% ereszcsatorna felszerelés.

Elérhetőségeink:
Telefon: Béres Tibor 06-30-338-03-29
Email: bodolakkft@gmail.hu
Web: www.beresszallas.hu
Facebook: Béresszállás-Olcsó szállás Esztergom, Dorog

TAVASZI előjegyzőknek
2021. 12. 31-ig

15-25% kedvezmény!

Tel.:06-20/328-0466

VASTELEP ÉRD

(Nagyállomás)

Nyitva: hétfőtől–péntekig 8.00–16.00 óráig

Az átvételhez szükséges okmányok:
személyi igazolvány, adóazonosító kártya, lakcímkártya.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Tel.:

06 23 360 149

VAS:

85 Ft/kg

LEMEZ:

65 Ft/kg

Akkumulátor:

220 Ft/kg
Cégeknek 8 tonna feletti fémhulladék
esetén tehergépkocsit biztosítunk.
Autókarosszériát csak darabolva
és fémtiszta állapotban veszünk át!

TELJES KÖRŰ ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS
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Kecskés Tamás kőműves mester

2021. december 17.

Tel.:06-70/941-7152

Esztergomban Szentgyörgymezőn
eladó
felújított
kétszintes
sorház,448m2 kerttel, 4 szoba, nettó161m2 lakószínt, étkező konyhás,
2 fürdőszobás, két pince, garázs
melléképületek. Fűtése fa elgázosító kazánnal, és cserépkályháról is. Gáz bevezetve. Nyílászárók
műanyagra cserélve. A homlokzat
és a tető frissen szigetelve. Irányár: 75MFt 20/336-4936
Eladó lakás Esztergomban a
Bánomi lakótelepen. IV. emeleti, 2
szoba+hall, erkély, 55m2-es, távfűtéses, új nyílászárókkal. Irányár:
21,8MFt 20/336-4936

Apróhirdetések
INGATLAN
Eladó lakás Esztergomban a Budai
lakótelepen, IV. emeleti, erkélyes, 2
szobás, 55 m2-es felújítandó lakás.
Ár:19,5 Millió Ft 20/336-4936
Eladó belterületi 2009 épült ytongból családi ház. Esztergom Akácos úton. Két kis hálószoba, nappali 67m2 lakó rész teljes berendezéssel, költözhető, 40m2 nagy
terasz, panorámás kilátással.
1110 m2 telekkel. Irányár: 33 MFt
20/336-4936
Eladó Esztergomban, a Visegrádi út mentén, két aszfaltos útról
megközelíthető, 21,300 m2, szántó, erdő, nádas terület. Villany lehetőség adott. Alkalmas lovardának,
kalandparknak, stb. Irányár: 21 Millió Ft 20/336-4936
Esztergomban, eladó családi ház.
288m2 telken, 80m2, 3 szoba,+
utcáról külön bejárattal 20m2 üzlet,
alkalmas irodának, fodrász, kozmetika, stb. vállalkozásra. Udvarban
kocsi beálló, garázs, gáz-központifűtés Irányár: 42MFt 20/336-4936
Eladó Esztergom Akácos úton belterületi hétvégi faház. Téli ottlakásra
is alkalmas cserépkályhával fűthető, saját kút, villany van + éjszakai
áram.550m2 telek, 1+ két fél szoba, 49m2 a két lakó szinten. Irányár: 22MFt 20/336-4936
Eladó Esztergomban belvárosi két
szintes kis udvaros önálló családi
ház. 2007 ben épült, földszinten,
nappali, konyha és fürdőszoba, emeleten fürdőszoba és 3 hálószoba. A
lakószínt összesen 95m2. Fűtése villany központi. Udvarban kocsi beálló. Irányár: 55 MFt 20/336-4936
Építési telek eladók Esztergomban
a Felső-Kenderesi úton 1100 m2,
öszközmű lehetőség adott. Irányár:
21MFt. 20/336-4936

Eladó családi ház Esztergomban
a Szent Tamás hegyen. 2003-ban
épült, 38-as porotherm téglából,
104m2 telken, 2 szintes 117m2
(71+46), az épület alatt szuterén
található. Fűtése gáz központifűtés,
a kertben boltíves pince tartozik
hozzá. Az épületben jelenleg közös
a bejárat a szomszéddal, de kialakítható külön bejárat is. Irányár: 50MFt
20/336-4936
Eladó a Tokodi pincéknél a Mogyorósi úton, 4000 m2 telek, szőlő, gyümölcsös, 20m2, pince, présház és
felette 25 m2 faház 1 szobával, fűthető, villany van és saját kút. Irányár:
8 Millió Ft 20/421-4557
Eladó lakás Dorogon a Mária házban. 55m2-es, 2 szobás I em.
Újszerű állapot. Olcsó rezsi, egyedi mérő órákkal. Irányár: 30 MFt
20/336-4936
Eladó új építésű, erkélyes lakások Esztergomban. 44-78m2-es,
1 - 2,5 szobás lakások. AAA energetikai besorolású, liftes épületben.
Olcsó rezsi, ház központifűtés. Irányár: 685’000Ft / m2 20/336-4936
Eladó lakás Esztergom városközpontjában. Földszinti, tégla építésű épületben, csendes udvarra
néző ablakok, 2,5szobás, 63m2.
fűtése hőtárolós villany és cserépkályha. Irányár: 26,8Millió Ft
20/336-4936
Eladó Esztergomban a TESCO, vasútállomás buszpálya udvar közelében 809 m2-es telken lévő családi ház, 3szoba 100 m2. A ház
1961-ben épült téglából. Fűtése
gáz központi. Épület alatt szuterén,
külön garázs. Irányár: 45,5 Millió Ft
20/421-4557
Eladó Esztergom város központjában, IV em, 90m2 lakás. Lakáson
belül két szintes 3 szoba + étkezőkonyha + galéria, 2 wc. (A tető térben 1.9 es belmagasság alatti rés�szel 130 m2) A nyílászárók egy része
cserélve lett. Állapota átlagos, felújítandó. Fűtése villanykályhákkal.
Olcsó rezsi. Irányár: 34,9 Millió Ft
20/336-4936
Eladó Esztergomban a Táti út környékén 36m2 lakás egy háló és nappali szobával. Fűtése infra panelekkel, olcsó rezsi. Automata kapunyitó és zárt udvaron belül gépkocsi parkolóval. Ár: 18. Millió Ft
20/421-4557
Garázst vennék Esztergomban!
+36-70/941-7152

Esztergomban déli városrészben családi ház eladó, 2 szintes,
kertes, 4 szobás. Fűtése vegyes
központifűtés, zárt kapualj. 2 fürdőszoba a felső szinten a fürdőszoba
csak félig van kész. Irányár: 62 Millió Ft 20/336-4936
Budapest, Békásmegyeren eladó
lakás. Liftes épületben, 4. emeleti
távfűtéses lakás egyedi hőmennyiségmérővel. 52m2-es, 2 szobás. Felújított fürdő, új redőnyös nyílászárók,
új konyhabútor tartozék. Olcsó rezsi.
Irányár: 33Millió Ft 20/336-4936
Eladó Esztergomban a Csenkei hídnál, zöldövezeti környezetben 900m2
parkosított telken: 180m2. 3 szoba
+ nagy nappali, téli kert, 2 fürdőszoba. Épület alatt 2 kocsi beállós garázs+ 35m2.gardrób, kazánház. Szigetelt homlokzat, fa nyílászárók. Fűtése, villany központi, +
fa elgázosító kazánnal és klímával
is. A nagy teraszokról és erkélyekről panorámás kilátással. Az udvarban fedett terasz, csúszda, játszótér, kis faház. Irányár: 79,9 Millió Ft
20/336-4936
Eladó Esztergomban Martsa ltp.
III. em 2 szobás erkélyes felújított
lakás, új nyílászárók, felújított fürdő, konyha, 52 m2 Garázs vehető hozzá. Irányár: 25.9 Millió Ft
20/421-4557
Eladó Esztergomban a városközpontban tégla építésű házban 3,5
szobás, gázfűtéses, 2 erkélyes
95m2. III: em lakás. Irány ár: 45MFT
20/421-4557

BÉRLEMÉNY
Kiadó lakások Esztergomban. 1.
emeleti, fsz-i bútorozott, 1-2 szobás lakások, 30-49-55m2, ház központi, és egyedi fűtésű, olcsó rezsivel. Bérleti díj: 80’000-120’000140’000Ft / hó + rezsi + 2 havi kaució 20/336-4936
Kiadó Esztergomban 2 szobás bútorozott, igényesen berendezett, panorámás, ikerházas lakás. Gáz fűtés,
klíma, terasz, fedett gépkocsi beálló. Bérleti díj: 150,000 Ft/ hó+ rezsi.
20/421-4557
KIADÓ Esztergomban, a SASI Zöldséges mellett évek óta jól működő 48
nm-es virágbolt 2022. január-februártól! Esetlegesen más tevékenységre is alkalmas. 06-30-525-4523

Kiadó Esztergomban a TESCO környékén, 2 szobás erkélyes fsz-i lakás,
50m2, részben bútorozott, bebútorozás megegyezés szerint. Bérelhető
hozzá zárt udvaron belül garázs. Bérleti díj: 140’000Ft / hó + rezsi + 2
havi kaució 20/336-4936
Kiadó Esztergomban, 3 szobás két
fürdőszobás nagy teraszos két szintes ház, olcsó rezsivel, zárt udvarban kocsi beállóval, két havi kaució
szükséges. Bérleti díj 190’000 Ft/ hó
+ rezsi. 20/421-4557
SZOLGÁLTATÁS

Döntés nélküli favágás alpintechnikával! Veszélyessé vált fák
lebontása, gallyazás, faápolás,
veszélytelenítés. Precízen, gyorsan,
biztonságosan! 30/6197671
Cserépkályha, Kandalló, Téglakályha, Kemence építés.Megbízhatóság, minőség, garancia. +36302475157, www.
borsikalyha.hu
Galbács Lajos kőműves
06-70-673-6066
Duguláselhárítás
-8720

e.v.

Lakás,házfelújítás, külső-belső
munkák! 06-30-875-6655
Nyílászárók szigetelése, passzítása, beállítása, zárvasalat, szellőzőbeépítés! Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók, harmónikajtók,
javítása, készítése! Penészmentesítés www.peneszeltavolitasa.hu
06(30)294-6022
Gázkészülék javítás, karbantartás! Körösladányi László 06-30
-244-2092
Házi vízmű telepítés, szivattyú karbantartás és telepítés, hibaelhárítás.
+36204172969
Duguláselhárítás falbontás nélkül 0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén is, garanciával!
06-70/233-0673
Villanyszerelés
A-tól
Z-ig!
Hibakeresés, javítás, felújítás!
06-70-588-0916
Lapostető szigetelés +36-70
/941-7152
RÉGISÉG

06-20-348

Vállalok szobafestést, mázolást,
és laminált parketta lerakását.
06-70-263-6464
Duguláselhárítás, csatornakamerázás! 06-20-336-1583
Redőnyjavítás, gurtnicsere, szúnyoghálók, harmonikaajtó, szalagfüggöny szerelése - Nagy Sándor
06-20-321-0601

TANÁRDIPLOMÁS GYŰJTŐ 1945
ELŐTTI KÖNYVEKET, KÉPESLAPOKAT, FOTÓKAT, DOKUMENTUMOKAT VÁSÁROL. 30/9945943
JÁRMŰ

Autófelvásárlás díjtalan kiszállással, akár műszaki vizsga nélkül is.
0620-442-9002 Bakró Miklós,
Scarface Kft. dzsericarkft@gmail.
com

Megbízható
minőség,
teljeskörű
garancia!

GENERÁLKIVITELEZÉS

E-NAPLÓVAL, ALAPTÓL A TETŐIG:

•tetőmunkák
•hőszigetelés

•házbővítés
•kőműves munkák

CSAK KÜLSŐ MUNKÁKAT VÉGZÜNK!

Vozák Csanád

+36-30/454-4276 csani.vozak.cv@gmail.com
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Keresek öreg, régi motorkerékpárokat, és ezek alkatrészeit: BMW,
Zündapp, Csepel, Pannónia, Jawa,
Simson, MZ, Romet, lehet hiányos,
üzemképtelen, minden érdekel, házhoz megyek, készpénzzel fizetek!
06-20-5196079

www.vihariauto.hu
VEGYES

Eladó örökségből származó permetező, keverőtárcsás mosógép, használatlan (új állapotú) textil parasztzsák!
06-20-582-3885
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, műszerészesztergát, marógépet, kompresszort,
kisgépeket. 06-70/624-5475
Vásárolok hagyatékot, árukészletet akár lomtalanítással, öreg motorokat, robogókat, alkatrészeket.
06706503168
ÁLLÁS

Kültéri munkára, hosszú távra keresek: télen kézi-gépi hóeltakarításra,
sózásra, nyáron fűnyírásra, kertészeti
munkákra megbízható kollégát, lehet
nyugdíjas is. A munkához mindent
biztosítunk. Jó kereseti lehetőség!
BG Credit House Kft. 06-30/6552074, bgcredit.balazs@gmail.com
Tűzifatelepre gépi feldolgozásra
munkatársat keresünk esztergomkertvárosi telephelyre! Pázsit és Tűzifa Bt. 06-20-329-9519

Kézi és gépi takarítókat keresek az
esztergomi Ipari Parkba hétfőtől péntekig 6-8 órában, akár 1 műszakban
(délelőtt), vagy két műszakban. BG
Credit House Kft. 06-30/655-2074,
bgcredit.balazs@gmail.com
Önállóan dolgozni tudó KŐMŰVEST,
ÁCSOT keresek csapatunkba azonnali
kezdéssel. Önéletrajzot a vozakbau@
gmail.com címre kérjük. Vozák Csanád e.v. 06(30)454-4276
Süttői vendéglőbe szakácsot,
pizzaszakácsot, konyhai kisegítőt,
és futár (saját autóval rendelkező)
munkatársat keresünk. Jankó Vendéglő 06-30-331-7437
S.A.S.I. Zöldségboltba gyakorlattal rendelkező hölgy eladót keresünk, elsősorban esztergomi lakos
jelentkezését várjuk! Sáska János
06-30-525-4523
Faipari vállalkozásunk asztalos végzettséggel rendelkező, bútorgyártásban jártas szakembert keres. Elvárás
B kategóriás jogosítvány! Teljes munkaidős állás,akár azonnali kezdéssel!
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
poliforg@invitel.hu címen. Poliforg
Barkács Áruház 06302772330,
06303005626
Kőművest, festőt, villanyszerelőt
felveszek! Hívj bizalommal! Kecskés
Tamás ev +36-70/941-7152

Tokodi
könyvelőiroda
keres
könyvelő munkatársat. Fényképes
önéletrajzokat, bérigény megjelölésével a szabonejuhveronika@gmail.
com e-mail címre várom. Szabóné
Juh Veronika

GYŰJTSD TE IS RENDELÉSEIDDEL A PALA KUPONOKAT!
December hónapban érvényes kuponjaink értéke:

Normál kupon

350Ft | Arany kupon 2500Ft

www.palapizza.hu
06(33)435-704

Esztergom-Kertváros
Damjanich u. 113.
Nyitva:
hétköznap 12-24 óráig
hétvégén 11-24 óráig
Kiszállítás:
minden nap 10-24 óráig
Rendelésfelvétel: 23:30-ig

06(30)46-47-850
Beválthatók helyben és
házhozszállításkor!
Egyszerre több kupon is
felhasználható!

SZÉP Kártyád bármely alszámlájáról fizethetsz helyben és kiszállításkor is!

MUNKARUHA MILITARY
VÉDŐFELSZERELÉS

AIRSOFT KÉS

STREET

FARMER PÓLÓ CIPŐ

2500 Esztergom, Kossuth L.u.78.
H-P: 8-17 SZ: 8-12
Tel.: +36 33 311 505 +36 70 244 3917
bl007munkaruhazat@gmail.com
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PIZZÁK

Boldog karácsonyt
és sikerekben gazdag új évet kívánunk
minden vendégünknek!

32cm/60cm

SOPRANOS cheddár sajtos pikáns alap,pulled pork,csemege uborka,füstölt sajt,pirított hagyma

2700/9000

ÚJ PARMIGIANO parmezános alap, téliszalámi,
camemebert, lilahagyma, zölderős, sajt

2700/9000

FAVORIT pizzaszósz,csirkemell,sajt,lilahagyma,koktélpari,rukkola,parmezán forgács

2450/8100

LADYS sajtkrémes alap,csirkemell,kukorica,brokkoli,mascarpone,sajt

2450/8100

ÚJ ERDÉSZ tejszínes alap, rókagomba, csiperke
gomba, szarvasgombaolaj, sajt, rukkola

2350/7800

ÚJ DODÓ mascarponés erdei gyümölcsös alap,
kacsamell, camembert, dió, sajt

2700/9000

DAVAJ fokhagymás tejfölös alap, kolbász, csülök,
kovászos uborka, sajt

2550/8400

BIG JOE bbq alap, pulled pork(tépett tarja), kaliforniai paprika, aszalt paradicsom, lilahagyma, sajt

2700/9000

BBQ bbq alap, csirkehús, hagyma, pritamin
paprika, sajt

2350/7800

ÜNNEPI NYITVATARTÁS:
dec. 24. és dec. 31. ZÁRVA
Minden más napon:

Nyitva

hétköznap 12-24 óráig
hétvégén 11-24 óráig
KÉTSZEMÉLYES TÁLAK
PALA TÁL provencei szűz, kijevi csirkemell, rántott sajt,
rántott gomba, bécsi szelet, rizs, steak burgonya

8500

HERCEGNŐ TÁL kijevi csirkemell, grill camembert, kacsacomb , mézes-chilis csirkemell, göngyölt csirkemell, rizs,
steak burgonya

8900

LAKOMA TÁL csirkemell meggysörtésztában, rántott
gomba, óvári sertésborda, chili cheddar, vitéz borda,
hasábburgonya és rizs

8900

8500

6 DOLLÁROS pizzaszósz, sonka, gomba, kukorica,
sajt

2150/7100

CSIRKÉS pizzaszósz, csirkehús, ananász, kukorica,
sajt

2350/7800

MACHO pizzaszósz, bacon, hagyma, jalapeno,
kolbász, chiliszósz, sajt

2450/8100

VEGA TÁL rántott sajtok, rántott gomba, grillsajt, rizi bizi,
grill zöldségek, steak burgonya, tartár mártás

VEGETÁRIÁNUS pizzaszósz, brokkoli, gomba, kukorica, pritamin paprika, aszalt paradicsom, sajt

2350/7800

GRILL TÁL provencei szűz, vasalt csirkecomb filé, óvári, grill 8500
camembert, görög csirkemell, rizs, burgonyapüré

HAWAII pizzaszósz, sonka, ananász, sajt

2350/7800

NÉGY ÉVSZAK pizzaszósz, sonka, gomba, kukorica,
szalámi, sajt

2350/7800

ÚJ XXL GYROSTÁL óriás gyros zöldségekkel, görög tzaziki- 7500
vel, feta és halloumi sajttal, pitával és hasábburgonyával

6 SAJTOS (SAJTIMÁDÓ) pizzaszósz, füstölt sajt,
mozzarella, márványsajt, camembert, parmezán,
trapista

2550/8400

NÉGY SAJTOS pizzaszósz, füstölt sajt, mozzarella,
márványsajt, trapista

2350/7800

INFERNO A POKOL TÜZE pizzaszósz, szalámi, gomba, jalapeno, chiliszósz, carolina paprika, sajt

2350/7800

VETERÁN pizzaszósz, sonka, bacon, gomba, kukorica, hagyma, főtt tojás, jalapeno, sajt

2550/8400

PIEDONE pizzaszósz, vörösbab, főtt tojás, csülök,
kolbász, bacon, lilahagyma, sajt

2700/9000

ÚJ TENGERÉSZ pizzaszósz, tenger gyümölcsei,
olajbogyó, citromkarika, sajt

2700/9000

KANNIBÁL (MAGYAROS) pizzaszósz, szalámi, kolbász, bacon, csirkehús, hagyma, zölderős, sajt
PIZZA PALA pizzaszósz, sonka, bacon, szalámi,
kolbász, gomba, kukorica, olajbogyó, sajt

LEVESEK

ÚJHÁZI TYÚKHÚSLEVES GAZDAGON

1290

ÚJ PALÓCLEVES

1550

ÚJ ILLATOS GOMBAKRÉMLEVES szarvasgomba olajjal

990

ÚJ PANDÚRGULYÁS gombás, velős gulyásleves (Kérheted
velő nélkül is, de úgy nem az igazi!)

1550

SALÁTÁK
CÉZÁR SALÁTA ROPOGÓS SAJTKOSÁRBAN jégsaláta,
paradicsom, lilahagyma, csirkemell, zsemlekocka, trapista
sajt

2200

JÉRCE-GRISSINI SALÁTA baconben sült jércemell csíkok,
vegyes saláta mézes-mustáros mártással, parmezán
sajttal

2500

2700/9000

HAWAII CSIRKESALÁTA ananászos kevert saláta csirkemellel, tartár mártással és pitával

2250

2550/8400

ÚJ TÜKÖR SALÁTA kevert saláta tartárral, ropogós bacon- 2250
nel és 2db tükörtojással

BOLOGNAI bolognai húsos ragu, sajt

2450/8100

MEXIKÓI bolognai húsos ragu, bab, kukorica, zölderős paprika, sajt

2550/8400

SAJTMÁGIA sajtkrémes alap, főtt füstölt tarja,
kolbász, bacon, csemege ubi, sajt

2550/8400

CSÍZ sajtkrémes alap, sonka, téliszalámi, füstölt
sajt, brokkoli, sajt

GÖRÖG TZAZIKI 15dkg
GÖRÖG SALÁTA kígyóuborka,paradicsom,lilahagyma,olajbogyó,feta sajt,citromlé,bazsalikom,olivaolaj

Kiszállítás:
minden nap 10-24 óráig

Rendelésfelvétel, Asztalfoglalás: 23:30-ig
A nyitvatartás a törvényi előírásoknak megfelelően változhat!

06(33)435-704
06(30)46-47-850

SZÁRNYASOK

HORTOBÁGYI HÚSOS PALACSINTA 2db

1790

GYROS TÁL

2890

MEGGYSÖRTÉSZTÁBAN SÜLT CSIRKEMELL

1950

ÚJ GÖRÖG CSIRKEMELL zöldségekkel tűzdelt (fetás, padlizsános, lilahagymás, cukkinis) csőbensült csirkemell

2050

MÉZES-CHILIS CSIRKEMELL SZELET

1950

RÁNTOTT CSIRKECOMBFILÉ

1950

KIJEVI CSIRKEMELL

2100

GÖNGYÖLT CSIRKEMELL grillezett csirkemell aszalt paradicsommal és fetával töltve,bacon szorításában

2390

ÚJ KACSAMELL STEAK szarvasgomba mártással, vajas-petrezselymes nudlival

2790

SERTÉSHÚSOK

850
2150

KÉSZÉTELEK

ÚJ ARACSAKINCSE savanyúpaprikával konfitált sertésszűz 2790
csíkok sós burgonyával
SZAFTOS SZŰZÉRMÉK ROPOGÓS BUNDÁBAN sütve
céklás burgonyasalátával

2890

ÚJ PROVENCEI SERTÉSSZŰZ zöldfűszerben pácolt hús
zöldségmártással

2390

SZŰZ MEDALION cheddar sajtmártással, bacon chips-szel

2690

BRASSÓI APRÓPECSENYE Szűzpecsenyéből

2890

ÚJ VELŐRÓZSÁK RÁNTVA remoulade mártással

1900

VITÉZ BORDA főtt füstölt tarjával, camemberttel és
jalapeno paprikával töltött rántott borda

2690

PAPRIKÁSCSIRKE combfiléből, galuskával

2350

CORDON BLEU sajttal, sonkával töltött karaj rántva

2590

2550/8400

KACSACOMB ZSÍRJÁBAN KONFITÁLVA (2db) lilakáposztával, vajas petrezselymes burgonyával

3600

ÓVÁRI SERTÉSBORDA AZ ERDŐ ZAMATÁVAL sertéskaraj
sonkával pirított rókagombával és sajttal csőben sütve

2790

JERRY ÁLMA sajtkrémes alap, főtt füstölt tarja,
főtt tojás, gomba, bacon, sajt

2550/8400

ÚJ PINCEPÖRKÖLT sertéscombból, füstölt csülökkel, no
meg egy gondolatnyi vörösborral - házi lángossal

2850

RÁNTOTT SERTÉSBORDA

1790

PUNKTUM tejfölös alap, sonka, kukorica, bacon,
hagyma, sajt

2450/8100

ÚJ PUMUKLI 20cm-es sajtos pita, pulled pork (tépett
sertéshús) csemege uborka és házi BBQ mártás

2500

ÚJ HÁZI ARANYGALUSKA

1100

SZERDA tejfölös alap, gomba, kukorica, bacon, főtt
tojás, fokhagyma, sajt

2350/7800

PALACSINTA 3db, kakaós, lekváros, nutellás, túrós vagy
vegyes

900

TÚRÓS BARACKOS PALACSINTA Vanília Öntettel 2db

1100
900

1100

FANTOM fokhagymás tejfölös alap, kolbász, füstölt 2550/8400
sajt, főtt tojás, márványsajt, lilahagyma, mozzarella
FÜSTI tejszínes alap, főtt füstölt tarja, főtt tojás,
lilahagyma, füstölt sajt, mozzarella

2450/8100

GÖRÖG tzaziki alap, gyros hús, paradicsom,
lilahagyma, sajt

2550/8400

BETYÁROS mustáros alap,csülök,fokhagyma,főtt
füstölttarja,kolbász,zölderős,sajt

2550/8400

TON TOM pizzaszósz, tonhal, vörösbab, kukorica,
lilahagyma, sajt

TÉSZTÁK

MILÁNÓI SPAGETTI

2190

MILÁNÓI SERTÉSBORDA

2890

BACONOS KUKORICÁS PENNE TEJSZÍNES CSIRKEMELLEL, Sajt

2590

PALA CRISPY ROLLS CSOKOLÁDÉ VAGY CITROM
2db mennyei palacsinta ropogós ostyával kevert tejcsokis
vagy citromos krémmel - VIGYÁZAT függőséget okozhat!

PALA SPAGETTI kellemesen csípős zöldséges tészta csirkemellel, Szepi ajánlásával

1990

BANÁNNAL ÉS NUTELLÁVAL TÖLTÖTT Palacsinta 2db

BOLOGNAI SPAGETTI

2590

GESZTENYE PÜRÉ

890

GYÜMÖLCS RIZS erdei gyümölcsökkel tejszínhabbal

1100

HÁZI SOMLÓI GALUSKA mazsolával vagy mazsola nélkül

1100

TIRAMISU

1100

TOJÁSOS NOKEDLI

990

2150/7100

ÚJ TAGLIATELLE KACSAMELLEL tejszínes-paradicsomos
rosé tagliatelle

2690

MARGARITA pizzaszósz, sajt

1950/6500

SOPRANOS SPAGETTI cheddar sajtos tészta, csirkemellel,
csemege uborkával, kaliforniai paprikával

2590

SONKÁS pizzaszósz, sonka, sajt

2050/6700

HÚSMENTES ÉTELEINK

SK pizzaszósz, sonka, kukorica, sajt

2150/7100

RÁNTOTT GOMBA

1690

SZALÁMIS pizzaszósz, szalámi, sajt

2150/7100

RÁNTOTT SAJT Választható: trappista , chili cheddar,
camembert, habanero nuggets + ajándék mártás

1690

ÚJ CRISS CROSS cheddar sajtos pikáns alap, darált
hús, jalapeno paprika, lilahagyma, tortilla chips

2450/8100

ÚJ MINDEN MENTES 27cm-es gluténmentes pizza,
pizzaszósz, csirkemell, grillzöldség, laktóz és allergénmentes sajttal

3400

PRIVÁT választható alappal és 4 féle feltéttel +sajt
(kivéve: mindenmentes sajt)

2700/9000

DESSZERTEK

ÚJ GRILLSAJT camembert vagy halloumi mártással

1690

SAJTTÁL vegyes ízelítő sajtválasztékunkból rántva és
grillezve áfonyával, tartárral és választható körettel

3990

ÚJ VEGA ZÖLDSÉGES PALACSINTA zöldségekkel töltve,
besamel mártással, csőben sütve

1690

ÚJ BROKKOLIRÓZSA RÁNTVA remoulade mártással

1690

Pizzáinkat 20cm-es méretben is kérheti, áruk a 32cm-es 70%-a!
60cm-es pizzáink egyforma alappal maximum 4 ízre bonthatók!
Hagyományos pizzák mellett kérhet vékony tésztást
vagy teljes kiőrlésűt és gluténmentest is - felár nélkül!
Egyszer használatos evőeszközök (kés, villa, kanál, szalvéta): 80Ft
Az ételek ára a köretet nem tartalmazza, az ÁFÁ-t viszont igen.
A féladagról kérdezze kollegáinkat, ára: a teljes adag 70%-a!
Rendelési minimumok: Esztergom, Kertváros, Dorog: 1800Ft
Tokodaltáró, Kesztölc, Tokod+Üveggyár: 4500 Ft
Tát, Csolnok, Szamárhegy, Leányvár: 5000 Ft
Esztergom-Búbánat, Piliscsév, XII. akna: 7000 Ft
Otthonában bankkártyával és SZÉP-Kártyával is fizethet!
A változtatás jogát fenntartjuk!
Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!
Allergén információk: palapizza.hu/allergen
Érvényes: 2021. október 8-tól.

