
Te l . :  +3 6 - 3 0/6 92 -12 5 6  •  +3 6 - 33/4 0 3 -70 3  •  E - m a i l :  e s z t e r g o m @ s z u p e r i n f o . h u  •  w w w. f a c e b o o k . c o m /s z u p e r i n f o . e s z t e r g o m k o r z e t i  •  N y i t v a  H - C s :  8 -16 ,  P :  8 -14

ESZTERGOM, SZENTENDRE ÉS TÉRSÉGE   CÍM: DOROG, BÉCSI ÚT 40.,  WWW.SZUPERINFOESZTERGOM.HU   2022. február 25., XIX/8

+36-70/941-7152

FESTŐ, BURKOLÓ 
ÉS KŐMŰVES 
MUNKÁK
KECSKÉS TAMÁS 
kőműves mester

60% 
KEDVEZMÉNY!

THERM BT. A JTÓ-ABL AK

20/779-0354 
70/610-6278

ESZTERGOM, Hősök tere 15. 

7 légkamra  
0.5 w/m2K 
üvegezés!

esztergom@iqtherm.hu 
i q t h e r m @ i q t h e r m . h u
w w w . i q t h e r m . h u

(körforgalomnál az orvosi rendelővel 
és a mentő állomással szemben)

SZENEK:
Ledvicei dió:    6.890 Ft/q - 68,9 Ft/kg 

Ledvicei dara:  6.840 Ft/q - 68,4 Ft/kg

Lignit: 3.500 Ft/q - 35,0 Ft/kg 

 (mxmxm)

Cím: Tokod, Móra F. utca végén 
www.vest.hu, www.vestshop.hu

Tel:. 06-33-453-525, 06-20/519-2178, 06-20/333-2891

TŰZIFA
Bükk, Kőris, Tölgy, Gyertyán, Csertölgy: 18.900 Ft/m3

EUTR szám: AA5839960

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák. Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Tüzelőanyag kis-és nagykereskedés

VEST 2
002 K

ft.

Telephelyi kiszolgálással is várjuk kedves vásárlóinkat!

Elérhetőségeink:
 gal.ablak.ajto@gmail.com

 +36 70 284 31 98, 
+36 20 590 97 17
 galablakkft.com

Szolgáltatásaink:

 Bejárati ajtók
 Ablakok
 Párkányok
 Tetőtéri ablakok
 Beltéri ajtók
 Redőnyök
 Szúnyoghálók
 Gipszkarton szerelés
 Napelemes rendszerek kiszállítása és beépítése
 Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás, árajánlat készítés
 Teljeskörű helyreállítás
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hejjaker@gmail.com

Héjja Attila Tel: 06-20/95-65-276

Esztergom, Visegrádi út 177. Telephelyi kiszolgálással is várjuk 
kedves vásárlóinkat, kis és nagy tételben! EUTR szám:  AA5849006

TÜZI  FA   BRIKETT

MINŐSÉGI TŰZIFA AKCIÓ!!!

Homok, Sóder, Cement, Murva, Termőföld

4 m3-től díjtalan házhoz 
szállítás, 20km-es 
körzeten belül!

PB gáz csere

TÖLGY, CSER, BÜKK, 
             ömlesztve, hasítva:  18.000 Ft/m3

20 q-tól díjtalan házhoz szállítás, 20km-es körzeten belül!
68,9 Ft/KgLedvicei dió szén: 6.890 Ft/q

AKÁC ömlesztve, hasítva:  19.400 Ft/m3

Gyújtós fa: 950 Ft/zsák - PEPO alágyújtós kapható

Nálunk már bankkártyával is fi zethet otthonában és telephelyünkön is!

Vozák Csanád +36-30/454-4276
csani.vozak.cv@gmail.com

Megbízható minőség, 
teljeskörű garancia!

•házbővítés
•kőműves munkák

•tetőmunkák
•hőszigetelés

GENERÁLKIVITELEZÉS 
E-NAPLÓVAL, ALAPTÓL A TETŐIG:

CSAK KÜLSŐ MUNKÁKAT VÉGZÜNK!

MUNKARUHA
VÉDŐFELSZERELÉS

MILITARY
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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Szentendre, Pilisvörösvár, 
Esztergom és térsége

I M P R E S S Z U M

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 következménye-

ket és hátrányokat a Megrendelőre hárítja.
Az újságban megjelent gra� kai  megoldások, 

szerzői jogvédelem alatt állnak! Máshol történő 
felhasználásához a szerkesztésért felelős személy 

engedélye szükséges!

www.szuperinfoesztergom.hu

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 O�  ce 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! 

Hr.Sofi delhungary@sofi del.com
vagy személyesen is leadható az alábbi címen:

2541 Lábatlan, Rákóczi út 105.

AMIT KÍNÁLUNK:

A Sofi del Hungary Kft. minden munkavállalója részére
 - Versenyképes jövedelemcsomagot

 - Vegyszermentes, tiszta munkakörnyezetet
- Éves Cafeteria keretet 

- Iskolakezdési támogatást 
- Munkába járás támogatást biztosít

és
- Biztos munkahelyet, mert a mi termékeinkre mindig szükség van



JELENTKEZZ, HA:

- Tudod vállalni a 3 műszakot H-P, vagy a 12 órás műszakot is
- Nem jelent problémát a leányvári munkavégzés
- Önállóan, illetve csapatban is szívesen dolgozol

- Rendelkezel gépkezelői és/vagy karbantartói tapasztalattal
- Szeretnél egy fejlődő csapat tagja lenni

GÉPKEZELŐ és KARBANTARTÓ 
(mechanikus és villanyszerelő) kollégákat 

keresünk 

Ha felkeltettük érdeklődésed, várjuk az önéletrajzod 
elektronikusan az alábbi email címre:

So� del Hungary Kft. papír törlőkendők, szalvéták, 
papírzsebkendők, toalett papírok gyártásával foglalkozik.

ÉRDEKLŐDNI: 06 1 323 5165, hr@btirt.hu

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
Kegyeleti dolgozót keresünk Budapestre 
bejelentett munkára, azonnali kezdéssel, 
hosszú távra, teljes munkaidőre. Stabil, 
kiszámítható bérezés, egyéb juttatások, 

munkásszállás. Feladatok: kegyeleti 
szolgáltatások, temetések előkészítése, 

sírhely- és parkgondozás.

Poliforg 2000 Kft. 
Tát, József A.u.27  
+36 30 300 5626, 

+36 33 444 694  

FAIPARI 
ÉLZÁRÓ 
GÉPRE
keresünk  

munkájára 
igényes , 

BETANÍTOTT 
MUNKÁST!
 Egyműszakos munk-

arendbe, azonnali 
belépéssel! 

Bér megegyezés szerint! 

Önállóan dolgozni 
tudó  ÁCSOT, 
TETŐFEDŐT és 
BÁDOGOST, 
illetve 
SEGÉDET 
felveszek azonnali 
munkakezdéssel. 

Pléli János 
Tel.: 30/9413-775
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Esztergom- Kertváros

GÉPKEZELŐ
OPERÁTOR

Munkatársakat keresünk az alábbi munkakörökbe:

Jelentkezés: 
Önéletrajzokat a   hr@i-pro.hu címre várjuk! 
  06-70-423-7140 , 06-20-457-6598 

Egy műszakos munkarendbe:

• GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ /OPERÁTOR
Több műszakos munkarendbe:

• KARBANTARTÓ-MŰSZERÉSZ
Csak alkalmi, hétvégi munkavégzésre:

• TEHERGÉPJÁRMŰ-VEZETŐ “C” KAT.
AMIT KÍNÁLUNK:

• Könnyű fi zikai munka 
• Alapbér + bónuszok
• Modern, tiszta munkakörnyezet

INGYENES BUSZJÁRAT: 
Szőgyén, Köbölkút, Búcs, Libád, Muzsla, Ipolyszalka, 
Garamkövesd, Oroszka, Csata, Bény, Kéménd, Nána

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 
• 2509 Esztergom-Kertváros, Jarosik J u.2.

 LEHETŐSÉG VAN ALKALMI MUNKAVÉGZÉSRE IS!

Jelentkezéshez várjuk fényképes önéletrajzát!
Cím: 2085 Pilisvörösvár, Dugonics utca 2.(munkavégzés helye)

E-mail: 2017allas@gmail.com, Tel: +36 30/383-62-62

Pilisvörösváron működő élelmiszer C + C raktárunkba 
várjuk új munkatársak jelentkezését az alábbi pozíciókba.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

RAKTÁROS 
2 műszakos munkarend

MEGHATÁROZOTT TÚRAÚTVONALAKON 
TÖRTÉNŐ ÁRUSZÁLLÍTÁS 

hajnali munkakezdés, 1 műszakos munkarend

(B vagy C kategória)

SOFŐR - 
ÁRUSZÁLLÍTÓ 

ÁLLÁSKERESŐK 
FIGYELEM!

FELADATOK:
 Autóalkatrészek / tartozékok összeszerelése manuális úton (kézi szereléssel) 
     betanulás után, illetve munkautasítás alapján

MI VAGYUNK SZÁMODRA AZ IDEÁLISAK, HA:
 Rendelkezel általános iskolai végzettséggel és
 Nem okoz gondot a mindennapi rutin betartása

AMIT KÍNÁUNK NEKED:
 Versenyképes bérezést további juttatásokkal, bónuszokkal
 Hosszú távú munkalehetőséget
 A munkavégzés tiszta, rendezett környezetben, családias légkörben zajlik
 Ha fejlődni szeretnél, mi ezt támogatjuk 
 Élvezd nyugodtan az életet akár itthon, akár nyaralás alatt - 24 órás csoportos élet- 
     és balesetbiztosítást kapsz a világ összes országára
 A munkába járásodról is gondoskodunk vállalati buszjáratainkkal

MUNKAREND:
 2 műszakos (napi 8 óra, heti 40 óra)

A SUMMIT D&V KFT. 

ÖSSZESZERELŐ 
MUNKATÁRSAKAT KERES

       JELENTKEZÉS:
 Interneten: www.summitdvkft.hu
 E-mailben: sdv.allas@summit-dv.hu

Facebookon: https://www.facebook.com/summitesztergom/
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Élelmiszeripari üzem munkatársakat keres

munkakörbe

AZ IDEÁLIS JELÖLT:
megbízható
szívesen dolgozik csapatban
jó fizikai állóképességgel rendelkezik
termelésben szerzett tapasztalatot

AMIT KÍNÁLUNK:
stabil munkáltatói háttér
hosszútávú munkalehetôség
versenyképes jövedelem

EGYÉB INFORMÁCIÓK:
több mûszakos munkarend

JELENTKEZÉS MÓDJA:
 - önéletrajzzal a meder.ilona@csevi.hu címen

Csévi Likôr Kft. Piliscsév, Kesztölci út 2.

BETANÍTOTT MUNKÁS MECHANIKUS KARBANTARTÓ  
munkakörbe

FŐBB FELADATOK:
-  Mechanikus javítások, hibaelhárítások elvégzése a 
   biztonságtechnikai előírások fi gyelembevételével
-  Meghibásodott mechanikus alkatrészek cseréje
-  Gépek, berendezések állapotának folyamatos ellenőrzése
-  Terv szerinti megelőző karbantartások elvégzése

ELVÁRÁSOK:   
-  Műszaki végzettség
-  Hegesztési ismeretek és gyakorlat

ELŐNY:
-  Pneumatikai, hidraulikai rendszerek ismerete
-  Többműszakos munkarend vállalása

AMIT KÍNÁLUNK:
-  Versenyképes jövedelem
-  Béren kívüli juttatások
-  Cafeteria

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
-  Lábatlan

 

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.  
munkatársakat keres

Jelentkezés: Fényképes önéletrajzzal az alábbiak szerint 
hr@railone.hu  vagy személyesen a gyár HR osztályán, 

2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

A SUMMIT D&V KFT. 
MUNKATÁRSAKAT KERES AZ ALÁBBI POZÍCIÓBA: 

ÖSSZESZERELŐ, 
SOFŐR, TARGONCÁS 
ANYAGMOZGATÓ 

versenyképes bérezést további  
   juttatásokkal, bónuszokkal
hosszú távú munkalehetőséget
a munkavégzés tiszta, rendezett 
   környezetben, családias légkörben 
   zajlik
ha fejlődni szeretnél, mi ezt 
   támogatjuk 
élvezd nyugodtan az életet akár 
   itthon, akár nyaralás alatt - 24 órás 
   csoportos élet- és baleset-
   biztosítást kapsz a világ összes 
   országára
a munkába járásodról is 
   gondoskodunk vállalati 
   buszjáratainkkal

2 műszakos (napi 8 óra, 
   heti 40 óra)

Amit kínálunk neked:

Munkarend:
•  INTERNETEN: www.summitdvkft.hu
•  E-MAILBEN: sdv.allas@summit-dv.hu
•  FACEBOOKON: 
   https://www.facebook.com/
   summitesztergom/

Jelentkezz!

Feladatok:


Bővebb információ: 

0633-542-400

Mi vagyunk számodra az 
ideálisak, ha rendelkezel:
általános iskolai végzettséggel
érvényes targoncavezetői 
    engedéllyel 
érvényes B-kategóriás 
   jogosítvánnyal (C-kategóriás 
   jogosítvány előny)

autó alkatrészek / tartozékok 
összeszerelése
kézi- és gépi anyagmozgatás, 
áruszállítás, áruátvétel-átadás, 
áruellenőrzés
gépjárművel történő beszállítás a 
Magyar Suzuki Zrt-be
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BETONELEMGYÁRTÓ  
munkakörbe

ELVÁRÁSOK:   
-  8 általános iskolai végzettség
-  Jó fi zikai terhelhetőség

ELŐNYT ÉS TÖBBLET JUTTATÁST JELENT:
-  OKJ képzésben szerzett Emelőgépkezelő 
    (Híddaru kezelő) képzettség

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
-  Lábatlan

AMIT KÍNÁLUNK:
-  Hosszú távú munkalehetőség, stabil munkahely
-  Alapbéren felüli teljesítménytől függő mozgóbér
-  13. havi bér
-  Önkéntes nyugíjpénztári támogatás
-  Jelenléti pótlék
-  Cafetéria
-  Szakirányú képzések lehetősége
-  Túlóra lehetőség

 

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.  
– ELSŐSORBAN FÉRFI – 

munkatársakat keres

Jelentkezés: Fényképes önéletrajzzal az alábbiak szerint 
hr@railone.hu  vagy személyesen a gyár HR osztályán, 

2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.

A több, mint 40 éve működő, magyar tulajdonú
Opus cégcsoport 

NŐI ÉS FÉRFI 
MUNKATÁRSAT KERES

TAKARÍTÓI / HÉTVÉGI ALKALMI
BETANÍTOTT MUNKAKÖRBE
(munkavégzés helyszíne Esztergom)

    • Igényes, precíz munkavégzés
    • Megbízhatóság

AMIT KÍNÁLUNK:
    • Munkaruha biztosítása
    • Utazás biztosítása céges buszjárattal
    • Kiemelt bérezés
    • Napi egyszeri meleg étkezés
    • kellemes munkahelyi légkör

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
várjuk jelentkezését az alábbi telefonszámon: 

+36 30/342-35-25
hétfőtől péntekig 8:00-16:30-ig!

vagy a

TAKARÍTÓI MUNKAERŐ ESZTERGOM
Facebook oldalon!

Jelentkezni lehet: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 50.; 
Email: uveges@scinvest.hu; Tel.: 30/284-0787

Könnyû fizikai munkára keres

 BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT 
Hölgyek, nyugdíjasok ill. 
megváltozott munkaképességû 
személyek jelentkezését is várjuk.

CSAK 2 MŰSZAK!
KÖNNYŰ GYÁRI MUNKÁRA

VESZÜNK FEL
KOLLÉGÁKAT

PILISSZENTIVÁNON!
Bér: Nettó 200.000 Ft + cafeteria. 

Jelentkezés az alábbi telefonszámon:
+ 36 30 529 2781

Éjfélig nyitvatartó, 
esztergom-kertvárosi 

Pala pizzériába 
gyakorlattal rendelkező 

KONYHALÁNYT 
keresünk! 

+36/30 277 1822

Jelentkezni az alábbi telefonszámon 
munkaidõben 8-16-ig:

NÔI munkaerõt 
kétmûszakos munkarendbe

Tel.: 30/385-1873, 33-522/500

A Mazsi Kft. 
felvételre keres 

SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓ 
SZAKKÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐ (Visegrád, Gizella-telep) 

felvételt hirdet az alábbi munkakörbe

VÁRJUK HÍVÁSÁT!  
Telefon: 26-801-700/1350 

E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu
Honlap: www.visegradikorhaz.hu 

FIZIKOTERÁPIÁS ASSZISZTENS 
ÉS GYÓGYMASSZŐR 

JOGVISZONY TÍPUSA:
•  Határozatlan időre szóló egészségügyi szolgálati jogviszony, 
    heti 40 óra munkaidő

FELTÉTELEK:
•  Középfokú végzettség, érettségire épülő � zikoterápiás asszisztensi, 
    ill. gyógymasszőr végzettség
•  Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
•  Büntetlen előélet, cselekvőképesség

FŐBB FELADATOK:
•  A rehabilitációs team munkájában maradéktalanul részt venni, és 
    a kezelőlapon az orvos által kiírt kezeléseket elvégezni.

BENYÚJTANDÓ IRATOK:
•  Végzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata
•  Szakmai önéletrajz
•  Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez és a jelentkezés 
    elbírálásában részvevők betekintési jogához
•  Sikeres elbírálás esetén az egészségügyi szolgálati munkaszerződés 
    megkötése előtt 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
    beszerzése és bemutatása szükséges, valamint a Covid-19 oltás 
    megléte vagy felvétele.

BÉREZÉS: a 239/2019. (VI.14.) Korm.rendelet 12.melléklete alapján

TOVÁBBÁ FELVÉTELT HIRDETÜNK AZ ALÁBBI 
MUNKAKÖRÖKBE:
-   ÁPOLÓ
-   SZAKÁCS  
-   TAKARÍTÓ – HELYETTES ÁLLÁS 
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2022. március 21.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE:  2022. március 31.

Süttői 
vendéglőbe 

SZAKÁCS
munkatársat 

keresünk. 

Jankó Vendéglő 
06-30-331-7437

Tűzifatelepre 
GÉPI 

FELDOLGOZÁSRA 
munkatársat 

keresünk 
esztergom kertvárosi 

telephelyre! 

Pázsit és Tűzifa Bt. 
06-20-329-9519

KŐMŰVEST, 
FESTŐT,

VILLANYSZERELŐT  
FELVESZEK! 

Hívj bizalommal! 
KECSKÉS TAMÁS E.V. 
+36-70/941-7152
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Csévi Likôr Kft.

keres
FÔBB FELADATOK:
kimenô ,bejövô áru kezelése, 
   raktárban való mozgatása

AMIT KÍNÁLUNK:
versenyképes jövedelem
kiszámítható munkaidô

MINIMUM ELVÁRÁS:
középfokú végzettség
targoncavezetô jogosítvány

JELENTKEZÉS MÓDJA:
 - önéletrajzzal a info@cslf.hu címen

Csévi Likôr Kft. Piliscsév, Kesztölci út 2.

RAKTÁROST

Csatlakozz csapatunkhoz 
gépkezelőként vagy 
targoncavezetőként!

0670/933-58-86

LAKATOS és 
VILLANYSZERELŐ
Feltételek:
– Igényes, precíz, pontos munkavégzés

Amit kínálunk:
– Határozatlan idejű munkaszerződés
– Kiemelkedő kereseti lehetőség
– Kellemes munkahelyi légkör, klimatizált helyiségben
– Nappali műszakrend, műhelyben végzett munka
– Munkaruházat, egyéni védőeszközök biztosítása
– Ingyenes munkába járás, meleg étkezés biztosítása

Amennyiben hirdetésünk felkeltette
érdeklődését, várjuk jelentkezését a 
06-20-381-3818 telefonszámon.

RIDE IN Kft.
Esztergomi

munkahelyre
keres munkatársakat

az alábbi munkakörre:

EVB Építő Kft.
ESZTERGOM

 SZERKEZETÉPÍTÉSBEN 
jártas 

SZAK- és BETANÍTOTT 
MUNKÁSOKAT és 

SEGÉDMUNKÁSOKAT 
keres kiemelt bérezéssel.

Jelentkezni: 
allas@miepitunk.hu
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gyakorlattal 
rendelkező 

HÖLGY 
ELADÓT 

keresünk. 

Elsősorban ESZTERGOMI lakos 
jelentkezését várjuk! 

Sáska János 06-30-525-4523

S.A.S.I. Zöldségboltba

CSATLAKOZZ A 
GMD CSAPATÁHOZ!

AMIT KÍNÁLUNK: 

•  3 műszakos munkarend
•  Kiemelkedő juttatás, 
    Bónusz és Cafetéria
•  Céges buszjárat

A  GMD CAST Hungary Kft. 

magasnyomású alumínium 
öntödébe és megmunkáló 

üzemébe 
keres munkavállalókat

LEHETŐSÉGEINKÉRT LÁTOGASS EL A FACEBOOK OLDALUNKRA VAGY 
VEDD FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT ELÉRHETŐSÉGEINK VALAMELYIKÉN.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, a megpályázni kívánt pozíció megjelölésével
E-mailben: hr.dorog@gmd-eurocast.com

gmdcast

AMIT KÍNÁLUNK:
· Cafetéria juttatás · Munkába járás költségtérítés 
· Kedvezményes üdülési lehetőség saját üdülőinkben
· Önkéntes Nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás 
· Balesetbiztosítás, szociális, élethelyzethez kapcsolódó
    juttatások.

Fizikai munkakörbe:
• CSATORNAMŰ GÉPÉSZ
   (Szentendre)

• VÍZHÁLÓZAT KARBANTARTÓ
   (Szentendre, Pilisvörösvár
   és vonzáskörzete)

A DMRV Duna Menti Regionális 
Vízmű Zrt. az alábbi területekre és 
pozíciókba keres munkatársakat:

A pozíciókról bővebb tájékoztatás a www.dmrvzrt.hu 
weboldalon, KARRIER fül alatt található.

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal, pozíció megjelölésével a 
www.dmrvzrt.hu weboldalon, KARRIER menüben lehet.

Adatvédelmi tájékoztatónk megtalálható a www.dmrvzrt.hu oldalon

PULTOST keresünk 
esztergom-kertvárosi 
lakóparkba, a 
Szalézi 
Sörözőbe! 

06-20-3839886
Parák Istvánné
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KÁLYHAÉPÍTÔ
Esztergom és környéke

•Építés, átrakás, 
  tisztítás

•Javítás, bontás

•Anyagbeszerzéssel, 
  garanciával

•Ingyenes 
  felméréssel

06-30/7565-974

KÜLSŐ TATAROZÁS

Tel.:06-20/328-0466

TETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA 
BEÁZÁS MEGSZÜNTETÉSE

ÁTFEDÉSEK
bármilyen technológiával,

ZSINDELYEZÉSSEL IS!

Alaptól a tetőig!
Házak külső homlokzat-felújítása, festése 

gépi színkeveréssel, Nikecell-es szigeteléssel is. 
Gipszkartonozás, burkolás.

TAVASZI ELŐJEGYZÉS 
2022. 03.15-ig 15-25%-os kedvezmény!
Tel.: 06-20/328-0466

PRECÍZ MUNKA, GYORSAN, SZÉPEN, OLCSÓN

VÍZGÁZ
FŰTÉS 

SZERELÉS

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

GÁZKAZÁN 
CSERE

AJTÓ-ABLAK-REDŐNY

06-30-410-5568

• Új csere, 
• felújítás, 
• javítás, 
• karban- 
   tartás

PALATETŐK
bontásnélküli felújítása, szigetelése színes, 
mintás, 3D-s zsindelylemez ráolvasztással,  

15 év garanciával, referenciákkal. 
Tetőfelújítások, átfedések, javítások. 

 Gyorsan, szépen, olcsón.

Tel.:06-20/328-0466

A KC I Ó ! Ingyen kéményfelújítás,  

50%   ereszcsatorna felszerelés.

TAVASZI előjegyzőknek 

2022. 03. 15-ig 

15-25%   kedvezmény! 

TETŐFEDÉS
Régi és új tetők javítása, tetőszerkezeti 
munkák, tetőfedés, ácsmunka, bádogos 
munka, ereszcsatorna, Lindab tetőfedés, 

lécezés, fóliázás, ereszdeszkák, 
madárdeszkák festése, palajavítások, 

kúpcserép lekenése, leszögelése. 
Festési munkák.

Érdeklődni: 
70/90 70 933
30/20 16 322

Nyugdíjasoknak 

10% 
kedvezmény!
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Pázsit és Tűzifa Bt. 
Burányi Zoltán

+36 /70-222-63-46

4m3-től 20 km-es körzetben ingyenes 
házhoz szállítás! Kiszállítás Szlovákiában is!

 
TŰZIFA AKCIÓ!

A
A
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8

3
8

4
1
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 Hárs  /ömlesztve, hasítva/ 
15.000 Ft/m3 

Tölgy, Bükk 
/hasítva, ömlesztve/

18.500 Ft/m3 

Akác  /ömlesztve, hasítva/ 
19.500 Ft/m3

TŰZIFA 
AKCIÓ!

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tartás: H-P: 7.00-16.00, szombat, vasárnap: zárva

További akcióink: www.concordia-therm.hu

85
84

69

GIPSZKARTON ÉS HŐSZIGETELŐ 
ANYAGOK AKCIÓBAN!

Kérje árajánlatunkat!
„Ha az ár mellett… A minőség is számít!”

EU
TR

 sz
ám

: A
A5

80
37

81

Tel.: 06-70-335-6642

Veres Zsolt
Tűzifa akció!
Tölgy, bükk, gyertyán 

ömlesztve, hasítva (mxmxm)
18 500 Ft/m3

tüzelőanyag kereskedő

1 éve száradt, hálóba csomagolt 
tűzifa 1,7 m3: 37 000 Ft

FABRIKETT 98 Ft/kg
Rendelésfelvétel H-P: 08-17-ig
4m3-től, 20 km-es körzetben díjtalan kiszállítás

Az árváltozás jogát fenntartjuk.

Tölgy, gyertyán, 
bükk =18.500 Ft
Akác =  19.500 Ft

Szekér István 
+36-20/4450-159

AA  5833492

TŰZIFA 
hasítva, ömlesztve m3-ben (1mx1mx1m) 

Díjtalan házhoz szállítás 2 m3-től!

Műkő, márvány, 
gránit síremlékek 

gazdag választékban. 

Műkő szimpla: 165 000 Ft-tól, 
Műkő dupla: 186 000 Ft-tól, 

Gránit szimpla: 350 000 Ft-tól, 
Gránit dupla: 520 000 Ft-tól. 

.

  

Cím: Lerner Róbert, Lerner Krisztián 
Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 95. 
06 33/455-643, 06-30/364-1028, 

www.lernerkofarago.hu

tavaszi szállítással!
Síremlékek felújítása, egyéb 

kő és műkő munkák

Házak külső 
hőszigetelése G

és belső festése, 
gipszkartonozása.

Térkövezés, 
kerítés építés.

Tel.: 06-20/254-7428

G&Zs Napárnyékoló Kft.
Árnyékoló berendezések, 

műanyag nyílászárók, 
garanciával, otthonfelújítási 

program keretében is. 
Hívjon bizalommal!

Lakás- és 
házfelújítás, 

külső-belső munkák!
06-30-875-6655

FARM BURGER
ESZTERGOM

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS:
Esztergom, 
Esztergom-kertváros, 
Szamárhegy, 
Búbánatvölgy, 
Dorog, Tát, Pilismarót, 
Csolnok, Kesztölc

06 33 400 748

Keressétek megújult 
étlapunkat!

GYROS ÉS 
HAMBURGER

Nyitva tartás: Hétfő-vasárnap: 12.00-21.00
Már a                           -n is megtaláltok!



10 2022. február 25.   

 

 TELJES KÖRŰ ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS  
Kecskés Tamás kőműves mester    Tel.:06-70/941-7152

Apróhirdetések
INGATLAN

Eladó Esztergomban utcafronti ház-
rész, 380m2 udvar, fedett kocsi beál-
ló, 95m2-es, 2 szoba + nappali. Fel-
újított lakás, újnyílászárók vezetékek, 
burkolatok, homlokzati szigeteléssel 
ellátva. Olcsó rezsi. Áron alul: 29,5 
MFt 20/336-4936

Eladó földszinti 1 szobás egyedi fűtésű 
lakás Esztergomban 38 m2 felújítandó. 
Ár: 22 MFt 20/421-4557 

Eladó Csenkei hídnál belterületi hétvé-
gi ház, 1054m2 telken 33m2 1 szoba, 
beépíthető tetőtér, 15m2 terasz, épü-
let alatt 15m2 pince. Fűtése egyedileg, 
saját kút, villany, derítő van. Irányár: 24 
MFt 20/336-4936

Eladó Esztergomban, a Visegrádi út 
mentén, két aszfaltos útról megköze-
líthető, 21,300 m2, szántó, erdő, nádas 
terület. Villany lehetőség adott. Alkal-
mas 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 beál-
ló, garázs, gáz-központifűtés   Irány-
ár: 42MFt 20/336-4936

Eladó Esztergom Akácos úton bel-
területi hétvégi faház. Téli ottlakásra 
is alkalmas cserépkályhával fűthe-
tő, saját kút, villany van + éjszakai 
áram.550m2 telek, 1+ két fél szoba, 
49m2 a két lakó szinten. Irányár: 22MFt 
20/336-4936

Esztergomban Szentgyörgymezőn 
eladó felújított kétszintes sorház,448m2 
kerttel, 4 szoba, nettó161m2 lakószínt, 
étkező konyhás, 2 fürdőszobás, két pin-
ce, garázs melléképületek. Fűtése fa 
elgázosító kazánnal, és cserépkály-
háról is. Gáz bevezetve. Nyílászárók 
műanyagra cserélve. A homlokzat és 
a tető frissen szigetelve.Irányár: 75MFt  
20/336-4936

Eladó Esztergomban a TESCO, vasútál-
lomás buszpálya udvar közelében 809 
m2-es telken lévő családi ház, 3szoba 
100 m2. A ház 1961-ben épült téglából. 
Fűtése gáz központi. Épület alatt szu-
terén, külön garázs. Irányár: 45 Millió 
Ft 20/421-4557

Eladó családi ház Esztergomban a 
Szent Tamás hegyen. 2003-ban épült, 
38-as porotherm téglából, 104m2 tel-
ken, 2 szintes 117m2 (71+46), az épü-
let alatt szuterén található. Fűtése gáz 
központifűtés, a kertben boltíves pin-
ce tartozik hozzá. Az épületben jelen-
leg közös a bejárat a szomszéddal, de 
kialakítható külön bejárat is. Irányár: 
50MFt 20/336-4936

MEGÚJULTUNK: www.banszky.hu 
1998-óta az Önök szolgálatában. 24 év tapasztalat - több száz elégedett ügyfél!

LEGYEN ÖN IS KÖZTÜK!

ELADÓ INGATLANOKAT 
KERESÜNK - KÍNÁLUNK

ÉRTÉK - TRADÍCIÓ - MEGBÍZHATÓSÁG - BÁNSZKY INGATLAN
ingatlanok adás-vétele • értékbecslés szóbeli-írásbeli • szerződéskötések • energetikai tanúsítvány

Esztergom, Visegrád, Dorog,  Tát, Piliscsaba,
Nyergesújfalu körzetében

Elérhetőségünk:    E-mail: banszky@banszky.hu Tel.: 06-20-9-791-796,  06-33-520-810

Teljeskörű lakásfelújítás és kivitelezés
Gyors, precíz munka, korrekt ár.
Hívjon bizalommal! 06/70-423-93-12

komuves.mester@citromail.hu         Dzson TakerINGYENES FELMÉRÉS!

FÖLDI ISTVÁN
Pilisvörösvár

Eladó Esztergomban belvárosi két 
szintes kis udvaros önálló családi ház. 
2007 ben épült, földszinten, nappali, 
konyha és fürdőszoba, emeleten für-
dőszoba és 3 hálószoba. A lakószínt 
összesen 95m2. Fűtése villany közpon-
ti. Udvarban kocsi beálló. Irányár: 55 
MFt 20/336-4936

Eladó a Tokodi pincéknél a Mogyoró-
si úton, 4000 m2 telek, szőlő, gyümöl-
csös, 20m2, pince, présház és felette 
25 m2 faház 1 szobával, fűthető, vil-
lany van és saját kút.   Irányár: 8 Mil-
lió Ft 20/421-4557

Eladó új építésű, erkélyes lakások Esz-
tergomban. 78m2-es, 2 - 2,5 szobás 
lakások. AAA energetikai besorolá-
sú, liftes épületben. Olcsó rezsi, ház 
központifűtés. Irányár: 685’000Ft / m2 
20/336-4936

Eladó Esztergom város központjában, 
IV em, 90m2 lakás. Lakáson belül két 
szintes 3 szoba + étkezőkonyha + galé-
ria, 2 wc. (A tető térben 1.9 es belma-
gasság alatti résszel 130 m2) A nyílás-
zárók egy része cserélve lett. Állapota 
átlagos, felújítandó. Fűtése villanykály-
hákkal. Olcsó rezsi. Irányár: 34,9 Millió 
Ft 20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban a Bánomi 
lakótelepen. IV. emeleti, 2 szoba+hall, 
erkély, 55m2-es, távfűtéses, új 
nyílászárókkal.Irányár:25,4 MFt  
20/336-4936

Eladó Tokodon családi ház, 461m2 tel-
ken lévő, 3 szobás 100m2 részben fel-
újított. Fűtése cserépkályha és villany 
központi. Udvaron belül gépkocsi par-
kolóval. Kisebb esztergomi vagy Esz-
tergom környéki lakás, vagy családi ház 
beszámítással is eladó.: 38. Millió Ft 
20/421-4557

Eladó Nyergesújfalun 3300 m2 telken 
lévő nyaraló hétvégi ház. A telek mére-
te miatt családi ház is építhető rá, 3% 
ban beépíthető. villany és saját kúttal 
ellátva, jelenleg 50m2 könnyű szerke-
zetes faház van rajta Ár:12,5 Millió Ft 
20/336-4936

Esztergomban déli városrészben csa-
ládi ház eladó, 2 szintes, kertes, 4 szo-
bás. Fűtése vegyes központifűtés, zárt 
kapualj. 2 fürdőszoba a felső szinten a 
fürdőszoba csak félig van kész. Irány-
ár: 62 Millió Ft 20/336-4936

Eladó Esztergomban belterületi 20m2 
pince-prés ház a Tölgyesi úton föld-
terület nem tartozik hozzá, kis rész-
ben bővíthető. Irány ár: 4,5MFT 
20/421-4557

Eladó Esztergomban a Hősök tere 
közelében, fő út mellett lévő két gene-
rációs, felújítandó családi ház 755m2 
telek,3 szoba,110m2.  Fedett kapu-
alj, épület alatt pince. Fűtése gáz köz-
ponti és cserépkályháról is. Ár: 50 MFt 
20/421-4557

Garázst vennék Esztergomban! 
+36-70/941-7152

Tokodüveggyárban nagy méretű 
garázs eladó! 06-20-417-2969

Eladó Esztergomban a Csenkei hídnál, 
zöldövezeti környezetben 900m2 par-
kosított telken: 180m2. 3 szoba + nagy 
nappali, téli kert, 2 fürdőszoba. Épü-
let 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 pano-
rámás kilátással. Az udvarban fedett 
terasz, csúszda, játszótér, kis faház. 
Irányár: 79,9 Millió Ft 20/336-4936

Építési telek eladók Esztergomban 
a Felső-Kenderesi úton 1100 m2, 
öszközmű lehetőség adott. Irányár: 
21MFt. 20/336-4936

Eladó Esztergomban, Irinyi u. III: em 
lakás, 43 m2 1+fél szobás, új nyílászá-
rók, villany központi fűtés, üres költöz-
hető. Irány ár: 27 MFt. 20/336-4936

Tokodüveggyárban, Táton garázst ven-
nék! 06-70-941-7152

BÉRLEMÉNY

Kiadó Esztergomban, 2 szobás laká-
sok, 43-54m2, bútorozott. Bérleti díj: 
150’000Ft / hó + rezsi + 2 havi kaució 
20/336-4936

Kiadó Esztergomban, 3 szoba + nappa-
li, zárt udvarban kocsi beállóval, kis par-
kosított udvarral két havi kaució szüksé-
ges. Bérleti díj 220’000 Ft/ hó + rezsi. 
20/421-4557

Kiadó Esztergomban 2 szobás bútoro-
zott, igényesen berendezett, panorá-
más, ikerházas lakás. Gáz fűtés, klíma, 
terasz, fedett gépkocsi beálló. Bérleti díj: 
160,000 Ft/ hó+ rezsi. 20/421-4557

KIADÓ Esztergomban, a SASI Zöldséges 
mellett évek óta jól működő 48 nm-es 
virágbolt 2022. január-februártól! Eset-
legesen más tevékenységre is alkalmas. 
06-30-525-4523

Táton 3 szobás családi ház hosszú táv-
ra KIADÓ garázzsal! 06-20-417-2969

SZOLGÁLTATÁS

Döntés nélküli favágás alpin-
technikával! Veszélyessé vált fák 
lebontása, gallyazás, faápolás, 
veszélytelenítés. Precízen, gyorsan, 
biztonságosan! 30 /6197671

Vízvezeték szerelés, konyhai illetve für-
dőszobai szerelvények javítása cseréje. 
06(30)682 -9631

Gázkészülék javítás, karbantartás! 
Körösladányi László 06-70 -234 
-5724

Vállalok szobafestést, mázolást,  és 
laminált parketta lerakását. 06-70 
-263-6464

Lakás,házfelújítás, külső-belső mun-
kák! 06-30-875-6655

Duguláselhárítás, csatornakamerázás! 
06-20-336-1583

Villanyszerelés! Házak, lakások felújí-
tása, villanyóra szerelés (áthelyezés, tel-
jesítmény növelés, új kiépítés), földkábel 
fektetés. Mobiltel 06-31-318-2609

PALATETŐ bontás nélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel.Ingyenes árajánlat készí-
tés. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

Nyílászárók szigetelése, pasz-
szítása, beállítása, zárvasalat, szel-
lőzőbeépítés! Redőnyök, rovarhá-
lók, árnyékolók, harmónikajtók, javí-
tása, készítése! Penészmentesítés 
www.peneszeltavolitasa.hu 06(30) 
294-6022

Házi vízmű telepítés, szivattyú kar-
bantartás és telepítés, hibaelhárítás. 
+36204172969

Lapostető szigetelés +36-70/ 
941-7152

Villanyszerelés! Családi és lakózházak 
komplett villanyszerelése, kapcsoló-
tábla cseréje, javítása, szerelvények 
-kapcsolók-dugaljak- lámpák felsze-
relése, és cseréje. Átalakítás, bővítés. 
06-70-612-1505 

Ács, tetőfedő, bádogos munkát vál-
lalunk. Palatetők felújítása, új tetők, 
teraszok, garázsok építése Lindab 
cserepeslemez akciós áron bármilyen 
tetőre. Templomtetők javítása, restau-
rálása. Saját anyaggal dolgozunk. Ingye-
nes felmérés. +3670/235-6468

Duguláselhárítás falbontás nélkül 
0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvé-
gén is, garanciával! 06-70/233-0673

Tetőfedő bádogos ácsmunkát vállalunk. 
Széldeszkázás, kémények bontása, javí-
tása. Árengedmény: 8% 2022.03.09-
ig. 0620/9655577

Vállalok lomtalanítást, sittelszállítást, 
zöldhulladék elszállítását, ár megegye-
zés szerint! 06-70-429-6053

TETŐFEDŐ, bádogos, ács munkát válla-
lok azonnali kezdéssel. Cserepes lemez-
ből, cserépből, zsindelyből, lapostető 
szigetelés. +36 -70-272-4907

HÁZTARTÁSI GÉP JAVÍTÁS! Mosoga-
tógép, mosógép, szárítógép, főzőla-
pok, elektromos sütők, vendéglátóipari 
gépek, bojlerek tisztítása-javítása, 
garanciális beüzemelése, egyéb1, és 
3 fázisú elektromos gépek, berende-
zések szervizelése, javítása. Hartegen 
Károly E.V. Elektrotechnika Visegrád. 
06-30/941-1194.

Tetőfedő, bádogos, ács munkát vállalok 
azonnali kezdéssel. Cserepes lemezből, 
cserépből, zsindelyből, lapostető szige-
telés. +3620/281-2547

Vállalunk tetőmunkát, ácsmunkát, 
komplett tetőfelújítást, bádogos mun-
kát, ereszcsatorna cserét, lapostető 
szigetelést, palatető javítást, cse-
rét, cserépforgatást saját anyagból. 
06-30/103-1194

Tetőfedő mester vállal bádogos, ács 
munkát, cseréplemez átrakást, cse-
réplécezést, kisebb tetőjavítást, 
lapostető szigetelést anyaggal együtt 
is. Ingyenes felmérés, azonnali kezdés. 
0620/240-1572

Ácsmunkát, bádogosmunkát, tetőfe-
dést, tetőjavítást, cserepeslemezelést, 
ereszcsatornázást, széldeszkázást, 
tetőáthajtást, lapostető-szigetelést, 
egyéb kisebb javításokat vállalok. 
06-20-917-2422

Ácsmunkát, tetőjavítást, tetőfedést, 
bádogosmunkát, cserepeslemezelést, 
ereszcsatornázást, széldeszkázást, 
tetőáthajtást, lapostető-szigetelést, 
házkörüli kisebb javításokat vállalok. 
06-20-225-6401

Duguláselhárítás 06-20-348-8720

Ajtó-ablak-redőny: Új csere, fel-
újítás, javítás, karbantartás 06 
-30-410-5568 

Villanyszerelés A-tól Z-ig! Hibakeresés, 
javítás, felújítás! 06-70 - 588-0916

JÁRMŰ  

www.vihariauto.hu
Keresek öreg, régi motorkerékpárokat, 
oldalkocsit, motorkulit valamint ezek 
alkatrészeit. Érdekel fellelt, hiányos és 
romos állapotig is, pl.: Pannonia, Jawa, 
Velorex, Csepel, Zündapp, NSU, BMW, 
Simson. Házhoz megyek! Készpénzzel 
fizetek. 06-20/519-6079

Roncsautóját megvásárolom adásvéte-
li szerződéssel! Hívjon bátran, akár hét-
végén is!  06-20-621-0473

Személy-, teherautót, és roncsautót 
vásárolok hivatalos adásvételi szerző-
déssel! 06-20-500-9561

Ezüst színű, friss műszakival ren-
delkező, szervizelt Ford KA ELADÓ!  
06-20-362-8697

VEGYES

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépe-
ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, 
üllőt, CO hegesztőt, műszerészeszter-
gát, marógépet, kompresszort, kisgé-
peket. 06-70/624-5475

Eladó háromfunkciós etetőszék! 
06-20-362-8697

Vásárolok mindenféle régi motoro-
kat, alkatrészkészletet, elfekvő raktár-
készletet, régiséget, gyűjteményeket. 
06706503168

Vásárolok platinát minden formában. 
Ezüst, érintkezopogácsa, nitrát, paszta, 
palládium, forrasztópálca, amalgám por, 
plazmavágó fúvóka. 06-20/923-4251

TÁRSKERESŐ

Keresek egy tokodaltárói, albérletben 
lakó, autóval rendelkező, 70 év körü-
li hölgyet, akivel 2021 évvége felé 
találkoztunk társkereső hirdetés által, 
együtt is ebédeltünk. Sajnos elvesztet-
tem a telefonszámát! Kérem vegye fel 
velem a kapcsolatot az alábbi számon: 
06-30-660-5741

Fitt hatvanas férfi keresi  természetjá-
rást kedvelő, nem dohányzó, esztergo-
mi, vagy környékbeli párját - 65 éves 
korig - tartós kapcsolatra. 06- 20 - 
217 - 3181

ÁLLÁS

Építőiparban jártas segédmunkást 
keresünk. Esztergomiak, Esztergom-
kertvárosiak és Dorogiak előnyben. 
Molnár&Molnár Kft. +36 20 953 
7716.  

Kőműves szakembert felveszek. 
GallCons Kft. 06/209609-621

Tűzifatelepre gépi feldolgozás-
ra munkatársat keresünk esztergom-
kertvárosi telephelyre! Pázsit és Tűzi-
fa Bt. 06-20-329-9519

Kőművest, festőt, villanyszerelőt felve-
szek! Hívj bizalommal! Kecskés Tamás 
ev +36-70/941-7152

Éjfélig nyitvatartó, esztergom-kertvárosi 
Pala pizzériába gyakorlattal rendelke-
ző KONYHALÁNYt keresünk! +3630 
277 1822
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GYŰJTSD TE IS RENDELÉSEIDDEL A PALA KUPONOKAT!
F e b r u á r  h ó n a p b a n  é r v é n y e s  k u p o n j a i n k  é r t é k e :

Normál kupon 300Ft | Arany kupon 1800Ft

SZÉP Kártyád bármely alszámlájáról fizethetsz helyben és kiszállításkor is!

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

Beválthatók helyben és 
házhozszállításkor! 

Egyszerre több kupon is 
felhasználható!

www.palapizza.hu

Dorog-BALAYA BAMBOO 
Konferencia Termében 
Március 4. péntek 15-18 óráig

Esztergom - RUGBY CLUB 
Március 6. vasárnap

11-17 óráig

Hozza magával ezt a KUPONT és 300 Ft 
kedvezményt adunk a gyermekjegy árából!








Szerkezetépítésben jártas szak-
munkásokat keresünk azonnali kez-
déssel, dorogi telephelyű cégünkhöz. 
Bérezés megegyezés szerint. DKD Kft. 
+36306309627

Dorogi munkavégzésre, önállóan dol-
gozni tudó technológiai csőszere-
lőt, illetve betanított csőszerelőt rövid 
határidejű kezdéssel felveszek! Bére-
zés megegyezés szerint! Vasas József 
06-30/961-3647

SZAKÁCS, DIÉTÁS SZAKÁCS,MOSODAI 
DOLGOZÓ POZÍCIÓ! Ha szeretne egy 
stabil hátterű magyar tulajdonú cég-
nél dolgozni, ahol hosszútávra tervez-
het, jelentkezzen hozzánk. Miért érde-
mes nálunk dolgozni? -Teljes bejelen-
tett állás,-Munkaruha, -Ingyenes meleg 
étkezés, -Jó csapat, korrekt vezetőség.
Megegyezés szerinti fizetés. Azonnali 
kezdéssel várjuk gyakorlott szakmáját 
szerető szakács, diétás szakács jelent-
kezését Esztergom-Kertvárosi Intézmé-
nyünk konyhájára.Heti 5 nap napi 8 óra 
munkarend.Jelentkezés önéletrajzzal: 
andrasikrisztian@irmak.hu, 06-30 
-1011967 Andrási Krisztián

Alkalmanként végzendő, növények-
kel kapcsolatos munkára hölgy mun-
kaerőt keresünk Esztergomba, diák is 
lehet. Rugalmas időbeosztással! Bartha 
Károly e.v. 06-70-881-9749

4 órás megváltozott munkaképességű 
Sofőr munkavállalót keresünk, alkalman-
ként hétvégi munkavégzéssel.( B1, B2, 
C1,C2, D minősítéssel, FOT vagy  rok-
kantsági járadékkal rendelkezőt)A fel-
adata ételszállítás lesz, ezért olyan 
munkavállaló jelentkezését várjuk aki a 
vezetésen kívül ezt a fizikai megterhe-
lést is tudja vállalni.Érdeklődni az aláb-
bi telefonszámon lehet: Andrási Kriszti-
án 30/4711-110

Azonnali kezdéssel megváltozott mun-
kaképességű munkavállalót keresünk 
kesztölci dohányboltba bolti kisegítő-
nek. Infi Kkt. 06-20-377-2766

Takarítónőt keresünk Esztergom-
ban családi házhoz heti 1 nap! 
06-30-822-6335

Co2 hegesztő, robothegesztő munka 
nettó 2400Ft/óra, lakatos, festő mun-
ka nettó 2000Ft/óra bérezéssel. Mun-
kavégzés helye Gödöllő. Utazási támo-
gatás vagy díjmentes szállást bizto-
sítunk. Cor-TexEuroKft. femmunka.
eu@gmail.com +36/70-384-7636, 
+36/20-370-5412

Redőnyöst, ablakost, építőipari vállal-
kozókat keresünk hosszútávú együttmű-
ködésre! Károlyi Péter 20/297-3510

Generálkivitelező cégünk, a Molnár & 
Molnár Kft. műszaki asszisztens kol-
légát keres! Kivitelezéseket Eszter-
gom és Budapest környékén vállalunk. 
Munkaidő: H-P 7:00-16:00 között. Kez-
dés: kiválasztást követően azonnal. 
Jelentkezéseket az alábbi email cím-
re várjuk fizetési igény megjelölésével: 
molnaresmolnar7@gmail.com

ÜDÜLÉS

Bükfürdői Apartmanba 2hetes üdü-
lés eladó 2022.05.11-24-ig! 06-30 
-5145-698

Átadó a hévízi  Napsugár Üdülőszövet-
kezetben  lévő apartman, 2022. márci-
us  14. - 20. közötti turnusa.Az össz-
komfortos apartman alkalmas 3 felnőtt, 
vagy 2 felnőtt és 2 gyermek elhelyezésé-
re.Ár:50.000,- Ft. +36 (30) 9224-582

ÁLLAT

1éves vörös tojótyúkok, 10 db-tól ingye-
nes házhozszállítással megrendelhetők, 
680 Ft/db. 06-20/214-7787

Fiú libát keresek sürgősen! 06-30 
-426-9443

Monotonitástűrő, szorgalmas, női mun-
kaerőt keresünk könnyű fizikai munká-
ra kesztölci munkahelyre. Elvárások: 
kétműszakot vállalni tudó. Hunmetal 
Kft. 06-70-673-7316

TETŐMUNKÁBAN és EGYÉB HÁZFELÚJÍ-
TÁSBAN jártas munkaerőt keresek hosz-
szútávra. Pl.: tetőfedő, kőműves, de lehet 
tapasztalt segédmunkás is. Tapasztalt, 
megbízható, korrekt emberek jelentke-
zését várjuk! Nagyon jó kereseti lehető-
ség! Jogosítvány előny! Juhász László 
ev 06-20-265-8016

Önállóan dolgozni tudó KŐMŰVEST, 
ÁCSOT keresek csapatunkba azonna-
li kezdéssel. Önéletrajzot a vozakbau@
gmail.com címre kérjük. Vozák Csanád 
e.v. 06(30)454-4276

S.A.S.I. Zöldségboltba gyakorlattal ren-
delkező hölgy eladót keresünk, elsősor-
ban esztergomi lakos jelentkezését vár-
juk! Sáska János 06-30-525-4523

Esztergomi munkahelyre keresünk női-
férfi betanított munkásokat. Munka jelle-
ge: könnyű fizikai, egyműszakos, betaní-
tott ülőmunka. Bejárást térítünk, előle-
get adunk. Első ledolgozott hónap után 
50.000 Ft JELENLÉTI BÓNUSZT ADUNK. 
Havi fizetés: 230.000-250.000 Ft. Érd.: 
06(30)385-8356, ragnarhuman@
gmail.com. Ragnar-Human Kft.

Asszisztenst keresek ajánlatok műsza-
ki előkészítésére, kidolgozására, alkal-
mankénti megbízatásban, havi 1-2 
árajánlat elkészítéséhez. Felmérési raj-
zokból adatokból, tervrajzokból felüle-
tek, mennyiségek kigyűjtése, beárazá-
sa komplett költségvetések készítése, 
exceltáblázatban. Amennyiben érdekel 
a munkalehetőség, kérlek hívj fel! Tóth 
Ferenc 06-70-612-1505 

Építőiparban jártas segédmunkást kere-
sek! Fontos, hogy legyen némi rálátásod 
a különböző szakágakra: kőműves, bur-
koló, festési, épületasztalos, ács, eset-
leg villanyszerelési munkák! Kizárólag 
tapasztalattal rendelkező, igényes, meg-
bízható, józan életvitelű, káros szenve-
délyektől mentes kollégák jelentkezését 
várom! Jogosítvány előny, de nem fel-
tétel! Tóth Ferenc 06-70-612-1505 

Szobafestésben jártas kollégát felve-
szek! Bajkó Ferenc 06-20-9-235-243

Pultost keresünk esztergom-kertvárosi 
lakóparkba, a Szalézi Sörözőbe! Parák 
Istvánné 06-20-3839886

Esztergomba, Sada presszóba fiatal 
pultos hölgyet és beugróst felveszünk. 
06-20/510-2339

Exkluzív étterembe, Párkányba 
keresünk pincért/nőt, főszakácsot, 
pizzaszakácsot, illetve egy jól működő 
pékségbe eladót, péket, péksegédet, és 
cukrászt, akár pályakezdő is lehet. Vég-
zettség előny, de nem feltétel, betanítást 
vállalunk! Igény szerint szállást is biztosí-
tunk! Higgi-Trade freshpek@gmail.com, 
00421-905-665-946

Táti telephelyre  FAIPARI ÉLZÁRÓ GÉP-
RE keresünk  munkájára igényes , beta-
nított munkást! Egyműszakos munka-
rendbe, azonnali belépéssel! Bér meg-
egyezés szerint! Poliforg 2000 Kft. Tát, 
József A.u.27., 0630 300 5626, 0633 
444 694

Süttői vendéglőbe szakács mun-
katársat keresünk. Jankó Vendéglő 
06-30/331-7437

Segédmunkást felveszek. GallCons Kft. 
06/209609-621 

Esztergomi fémipari cég keres hegesz-
tő kollégát. Állandó délelőtt, bér meg-
egyezés szerint! Környékbeliek jelent-
kezését várjuk! Önéletrajzokat a kristof.
technikus@gmail.com címre várjuk! Kür-
ti Kristóf
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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 (27cm)  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: 2300Ft

Tokodaltáró, Kesztölc, Tokod+Üveggyár: 5000 Ft
Tát, Csolnok, Szamárhegy, Leányvár: 6000 Ft

Esztergom-Búbánat, Piliscsév, XII. akna: 8000 Ft
Otthonában bankkártyával és SZÉP-Kártyával is fizethet!

A változtatás jogát fenntartjuk!
Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!

Allergén információk: palapizza.hu/allergen

Nyitva:
hétköznap 12-24 óráig
hétvégén 11-24 óráig

Kiszállítás:
minden nap 10-24 óráig

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

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

www.palapizza.hu
PIZZÁK 32cm/60cm

SOPRANOS cheddár sajtos pikáns alap,pulled por-
k,csemege uborka,füstölt sajt,pirított hagyma

2750/9100

ÚJ GYALOGKAKUKK mézes-mustáros alap, csir-
kemell, lilahagyma, kukorica, sajt

2550/8400

FAVORIT pizzaszósz,csirkemell,sajt,lilahagyma,kok-
télpari,rukkola,parmezán forgács

2650/8700

LADYS sajtkrémes alap,csirkemell,kukorica,brokko-
li,mascarpone,sajt

2550/8400

ERDÉSZ tejszínes alap, erdeigomba, csiperke gom-
ba, szarvasgombaolaj, sajt, rukkola

2550/8400

ÚJ PROMETHEUS csípős chilis alap, darálthús, főtt 
füstölt tarja, 
2 tükörtojás, sajt

2250/7400

ÚJ FITNESS tejszínes alap, csirkemell, feta, spenót, 
cukkini, brokkoli, sajt

2750/9100

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

2900/9500

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

2350/7800

6 DOLLÁROS pizzaszósz, sonka, gomba, kukorica, 
sajt

2350/7800

CSIRKÉS pizzaszósz, csirkehús, ananász, kukorica, 
sajt

2550/8400

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

2650/8700

VEGETÁRIÁNUS pizzaszósz, brokkoli, gomba, kuko-
rica, pritamin paprika, aszalt paradicsom, sajt

2550/8400

HAWAII pizzaszósz, sonka, ananász, sajt 2350/7800

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

2350/7800

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

2750/9100

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

2550/8400

INFERNO A POKOL TÜZE pizzaszósz, szalámi, gom-
ba, jalapeno, chiliszósz, carolina paprika, sajt

2350/7800

VETERÁN pizzaszósz, sonka, bacon, gomba, kukori-
ca, hagyma, főtt tojás, jalapeno, sajt

2750/9100

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

2900/9500

TENGERÉSZ pizzaszósz, tenger gyümölcsei, olajbo-
gyó, citromkarika, sajt

2700/9000

KANNIBÁL (MAGYAROS) pizzaszósz, szalámi, kol-
bász, bacon, csirkehús, hagyma, zölderős, sajt

2900/9500

PIZZA PALA pizzaszósz, sonka, bacon, szalámi, 
kolbász, gomba, kukorica, olajbogyó, sajt

2750/9100

BOLOGNAI bolognai húsos ragu, sajt 2550/8400

MEXIKÓI bolognai húsos ragu, bab, kukorica, zöld-
erős paprika, sajt

2750/9100

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

2750/9100

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

2750/9100

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

2750/9100

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

2550/8400

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

2350/7800

FANTOM fokhagymás tejfölös alap, kolbász, füstölt 
sajt, főtt tojás, márványsajt, lilahagyma, mozzarella

2750/9100

ÚJ ARNOLD fokhagymás tejfölös alap, sonka, 
brokkoli, mozzarella

2350/7800

FÜSTI tejszínes alap, főtt füstölt tarja, főtt tojás, 
lilahagyma, füstölt sajt, mozzarella

2650/8700

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

2750/9100

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

2750/9100

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

2350/7800

MARGARITA pizzaszósz, sajt 2150/7100

SONKÁS pizzaszósz, sonka, sajt 2250/7400

SK pizzaszósz, sonka, kukorica, sajt 2350/7800

SZALÁMIS pizzaszósz, szalámi, sajt 2350/7800

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

2650/8700

MINDEN MENTES 27cm-es gluténmentes pizza, 
pizzaszósz, csirkemell, grillzöldség, laktózmentes 
sajttal

3400

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

2900/9500

LEVESEK
ÚJ BAKONYI BETYÁRLEVES sertéscombból, erdei gombá-
val, tejfölös habarással

1290

ÚJ EPER KRÉMLEVES mini túrógombóccal 1190
ÚJHÁZI TYÚKHÚSLEVES GAZDAGON 1290
ÚJ OLASZ PARADICSOMLEVES fűszeres palacsintame-
télttel

900

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

2200

ÚJ JOKER vegyes zöldsaláta, grillezett csirkemell csíkok, 
avokádó, főtt tojás, paradicsomsalsa

2500

HAWAII CSIRKESALÁTA ananászos kevert saláta csir-
kemellel, tartár mártással és pitával

2200

GÖRÖG TZAZIKI 15dkg 850
GÖRÖG SALÁTA kígyóuborka, paradicsom, lilahagyma, 
olajbogyó, feta sajt, citromlé, bazsalikom, olivaolaj

2200

KÉSZÉTELEK
PAPRIKÁSCSIRKE combfiléből, galuskával 2350
PUMUKLI 20cm-es sajtos pita, pulled pork (tépett sertés-
hús) csemege uborka és házi BBQ mártás

2550

ÚJ ERDÉLYI SERTÉSTOKÁNY paradicsomos-szalonnás, 
rizzsel

2350

ÚJ SERTÉS VADAS burgonya nudlival 2750

TÉSZTÁK
MILÁNÓI SPAGETTI 2350
MILÁNÓI SERTÉSBORDA 3250
BACONOS KUKORICÁS PENNE TEJSZÍNES CSIRKEMEL-
LEL, Sajt

2900

ÚJ GOMBA MÁNIA erdeigombás tagliatelle, spenóttal, 
tejszínesen

2600

BOLOGNAI SPAGETTI 2600
TOJÁSOS NOKEDLI 990
ÚJ GRATISSIMA SPAGETTI tejszínes csirkés spagetti avo-
kádóval, sült rukkolával, parmezánnal

3100

HÚSMENTES ÉTELEINK
RÁNTOTT GOMBA 1690
RÁNTOTT SAJT Választható: trappista , chili cheddar, 
camembert, habanero nuggets + ajándék mártás

1800

GRILLSAJT camembert vagy halloumi mártással 1690
SAJTTÁL vegyes ízelítő sajtválasztékunkból rántva és 
grillezve áfonyával, tartárral és választható körettel 

3990

BROKKOLIRÓZSA RÁNTVA remoulade mártással 1790

SAVANYÚSÁGOK
Csemege Uborka, Uborka Saláta, Tejfölös Uborka Saláta, 
Káposzta Saláta, Házi Coleslaw Saláta

650

KÉTSZEMÉLYES TÁLAK
PALA TÁL cordon bleu, kijevi csirkemell, rántott sajt, rán-
tott gomba,  bécsi szelet, rizs, steak burgonya

9000

HERCEGNŐ TÁL kijevi csirkemell, grill camembert, grill-
karaj , mézes-chilis csirkemell, sokmagvas csirkemell, rizs, 
steak burgonya

9000

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

9500

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

8500

GRILL TÁL formázott csülök, vasalt csirkecomb filé, óvári, 
grill camembert, grillkaraj, rizs, burgonyapüré

9500

XXL GYROSTÁL óriás gyros zöldségekkel, görög tzazikivel, 
feta és halloumi sajttal, pitával és hasábburgonyával

8500

SZÁRNYASOK
HORTOBÁGYI HÚSOS PALACSINTA 2db 1890
GYROS TÁL   3200
MEGGYSÖRTÉSZTÁBAN SÜLT CSIRKEMELL 2500
ÚJ SOKMAGVAS CSIRKEMELL tök, szezám és napraforgó-
magos bundában

2500

MÉZES-CHILIS CSIRKEMELL SZELET 2500
RÁNTOTT CSIRKECOMBFILÉ  2300
KIJEVI CSIRKEMELL 2500
ÚJ PALA CHICKEN NUGGETS csirkemellből, fokhagymás 
majonézzel és édes-savanyú mártással

2300

KACSAMELL STEAK szarvasgomba mártással, vajas-pet-
rezselymes nudlival

3300

ÚJ KACSAMELL RIZOTTÓ narancsos, kakukkfüves 2900
ÚJ RÁNTOTT CSIRKEMELLFILÉ 2300
ÚJ ROSTON CSIRKEMELLFILÉ 2200

SERTÉSHÚSOK
SZAFTOS SZŰZÉRMÉK ROPOGÓS BUNDÁBAN snidlinges 
burgonyasalátával

3300

ÚJ PÁCOLT GRILLKARAJ karamellizált vörös és lilahagy-
mával

2300

SZŰZ MEDALION cheddar sajtmártással, bacon chips-szel 2850
BRASSÓI APRÓPECSENYE Szűzpecsenyéből 3300
ÚJ FORMÁZOTT CSÜLÖKFILÉ GRILLEZVE lyoni hagymá-
val, torma mártással

3300

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

2790

CORDON BLEU sajttal, sonkával töltött karaj rántva 2590
ÓVÁRI SERTÉSBORDA AZ ERDŐ ZAMATÁVAL sertéskaraj 
sonkával pirított erdeigombával és sajttal csőben sütve

2790

RÁNTOTT SERTÉSBORDA 2300

KÖRETEK
Snidlinges Burgonyasaláta 850
Rizs 500
Kukoricás rizs, Rizi-bizi 600
Chips burgonya, Steak Burgonya, Sült Burgonya, Vajas 
Petrezselymes Burgonya, Krokett, Burgonyapüré

750

Grill Zöldség, Kevert Saláta 850
Édesburgonyahasáb (Batáta) 1200
ÚJ ARANCINI gluténmentes sajtos rizsgolyó (márciusban 
bevezető áron 750ft)

850

MÁRTÁSOK-ÖNTETEK
Heinz Ketchup vagy Majonéz 400ml 900
Heinz Ketchup, Mustár, Majonéz, Tartár, BBQ, Fokhagymás 
majonéz, Édes-savanyú mártás 80ml

300

Tejföl, Chili 80ml 300
Vanília, Áfonya, Csoki Öntet 80ml 400
Pizzaszósz 125ml 350
REMOULADE MÁRTÁS majonéz, lilahagyma és csemegeu-
borka kockák, citromlé, tárkony

450

DESSZERTEK
HÁZI ARANYGALUSKA 1250
PALACSINTA 3db, kakaós, diós, mákos, baracklekváros, 
nutellás, vagy vegyes

900

TÚRÓS PALACSINTA 3db 1250
TÚRÓS BARACKOS PALACSINTA Vanília Öntettel 2db 1250
PALA CRISPY ROLLS CSOKOLÁDÉ VAGY CITROM 
2db mennyei palacsinta ropogós ostyával kevert tejcsokis 
vagy citromos krémmel - VIGYÁZAT függőséget okozhat!

1250

BANÁNNAL ÉS NUTELLÁVAL TÖLTÖTT Palacsinta 2db 1250
GESZTENYE PÜRÉ 1250
GYÜMÖLCS RIZS erdei gyümölcsökkel tejszínhabbal 1250
HÁZI SOMLÓI GALUSKA mazsolával vagy mazsola nélkül 1250
TIRAMISU 1250

ITALOK
LITERES SZÉNSAVAS ÜDÍTŐK 550
1,5L ÁSVÁNYVÍZ szénsavas vagy mentes 330
TOMA GYÜMÖLCSLÉ 1L 650
SOPRONI 0,5L / GÖSSER 0% CITROM  dobozos sör 490
HEINEKEN 0,5L  dobozos sör 590
SOPRONI MEGGY ALE 490

Érvényes: 2022. március 1-től!


