POROSZKAI ÉTTEREM

KÉK GOLYÓ ÉTTEREM

}} Gesztely, Magyarország

}} Győr, Lehár Ferenc út, 9011 Magyarország

• Desszert akció

• Halételek kedvezménnyel !

Banánkelyhünkből 20% kedvezményt
biztosítunk,okt.8-13 között.

Október 8-án 20% kedvezménnyel válogathat
halételeink közül. Afrikai harcsafilé rántva. Részletes
étlapot honlapunkon talál. Jöjjön el és hozza magával
családját , ismerőseit!

• Desszert akció
Marlenkánkból 20% kedvezményt biztosítunk okt.8-13
között.

• Hallotta már? 20% kedvezmény
a halételekből!

• Desszert akció

Október 8-án 20% kedvezménnyel válogathat
halételeink közül. Halászlé ponty patkóval vagy harcsa
filével. Részletes étlapot honlapunkon talál. Jöjjön el és
hozza magával családját , ismerőseit!

Csoki vulkán,mentás gyümölccsel fantázianevű
desszertünkből okt.8-13 között 20% kedvezményt
biztosítunk.

• Desszert akció

• Október 8-án 20% kedvezménnyel válogathat
halételeink közül

Nutellás, ízes,kakaós palacsintánkból okt.8-13 között
20% kedvezményt biztosítunk.

Október 8-án 20% kedvezménnyel válogathat
halételeink közül. Afrikai harcsa filé roston, fehérboros
mártással. Részletes étlapot honlapunkon talál. Jöjjön
el és hozza magával családját , ismerőseit!

• Édes Álom
Gesztenyepürénkből 20% kedvezményt biztosítunk okt.
8-13 között.

• Október 8-án 20% kedvezménnyel válogathat
halételeink közül
Október 8-án 20% kedvezménnyel válogathat
halételeink közül. Afrikai harcsa filé roston tejszínes
gombamártással. Részletes étlapot honlapunkon talál.
Jöjjön el és hozza magával családját , ismerőseit!

• Október 8-án 20% kedvezménnyel válogathat
halételeink közül
Október 8-án 20% kedvezménnyel válogathat
halételeink közül. Afrikai harcsa , ahogy Szrentivánon
szeretik. Részletes étlapot honlapunkon talál. Jöjjön el
és hozza magával családját , ismerőseit!
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DON PEPE ÉTTEREM

FENYŐ VENDÉGLŐ

}} Miskolc, Corvin u. 3, 3530 Magyarország

}} Budaörs, Rózsa u. 20, 2040 Magyarország

• Don Pepe Desszert

• Desszert akció! Glamour-kuponnal 20%
kedvezmény

Pepe túrógombócunk árából 20% kedvezményt
biztosítunk 2019.október 8-13 között.

Glamour-kuponnal 20% kedvezmény desszertjeink
árából.

• Frissítő akció

• Étel akció! Glamour-kuponnal 20%
kedvezmény

Tiramisunk árából 20% kedvezményt biztosítunk
október 8-13 között.

• Ma nincs drága desszert

Glamour-kuponnal 20% kedvezmény minden ételünk
árából!

Éttermünkben fogyasztó vendégeink Október
8-13 között a Mákos pity-puty desszertet 20%
kedvezménnyel fogyaszthatják.

• Glamour-kuponnal vagy METRO kártyával 20%
kedvezmény

• Pepe desszert akció

Október 9 és 14 között a Glamour-kuponnal érkezőknek,
vagy METRO kártyájukat felmutatóknak 20%
kedvezményt biztosítunk a számla végösszegéből.

Sajttortánk árából 20% kedvezményt biztosítunk
október 8-13 között.

• Ital akció! Glamour-kuponnal 20%
kedvezmény

• Pepe desszert akció
Somlói galuskánk árából 20% kedvezményt biztosítunk
október 8-13 között .

20% kedvezmény minden alkoholos italunk árából.

• Üdítő akció! Glamour-kuponnal 20%
kedvezmény
Glamour-kuponnal 20% kedvezmény minden
alkoholmentes italunk árából.
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SASFÉSZEK VENDÉGLŐ

VADVIRÁG CSÁRDA ÉTTEREM

}} Bük, Termál krt., 9740 Magyarország

}} Bük, Termál krt. 1, 9740 Magyarország

• Térjen be hozzánk egy finom desszertre!

• Térjen be hozzánk egy finom magyaros
vacsorára 1

Minden desszert árából 20% kedvezményt adunk
kedves vendégeinknek.Kérjük fizetéskor hivatkozzon
a Metro oldalán lévő ajánlatunkra.

Várjuk kedves vendégeinket egy hangulatos vacsorával,
10% kedvezmény a desszertek árából. Előzetes
asztalfoglalás, és akció említése szükséges.

• Térjen be hozzánk egy kávéra!

• Térjen be hozzánk egy finom magyaros
vacsorára 2

Minden kávé árából 20% kedvezményt adunk kedves
vendégeinknek. Kérjük fizetéskor hivatkozzon a Metro
oldalán lévő ajánlatunkra.

Várjuk kedves vendégeinket egy hangulatos vacsorával
10% kedvezményt adunk a kávéink árából! Előzetes
asztalfoglalás, és akció említése szükséges.

• Térjen be hozzánk egy üdítőre!
Minden üdítő árából 20% kedvezményt adunk kedves
vendégeinknek.Kérjük fizetéskor hivatkozzon a Metro
oldalán lévő ajánlatunkra.

• Térjen be hozzánk egy finom magyaros
vacsorára 4.

• Térjen be Hozzánk egy finom csülökre

Várjuk kedves vendégeinket egy hangulatos vacsorával
10% kedvezményt adunk a pálinkáink árából. Előzetes
állásfoglalás és az ajánlat említése szükséges.

Október 10-én a’la cart étlapunk áraiból 30%
kedvezmény adunk minden kedves vendégünknek,
előzetes asztalfoglalás esetén. Jöjjön kóstolja meg
különleges csülök ajánlatainkat.

• Térjen be hozzánk egy finom magyaros
vacsorára 5
Várjuk kedves vendégeinket egy hangulatos vacsorával
10% kedvezményt adunk a sör árából. Előzetes
asztalfoglalás és az ajánlat említése szükséges.

• Térjen be hozzánk egy finom magyaros
vacsorára! 3
Várjuk kedves vendégeinket egy hangulatos vacsorával,
10% kedvezményt adunk az üdítőink árából. Előzetes
asztalfoglalás, és akció említése szükséges.
*

4

FEHÉRLÓ ÉTTEREM ÉS
VENDÉGHÁZ

JÉGVEREM FOGADÓ

}} Bük, Kossuth u. 38, 9737 Magyarország

• Jöj jön el és kóstolja meg desszertjeinket
kedvezményesen!

}} Sopron, Jégverem utca 1., 9400 Magyarország

• MÁSOK VAGYUNK MINT MÁSOK

Kedves vendégeinknek minden desszert kínálatunkból
20% kedvezményt adunk.Fizetéskor kérjük hivatkozzon
a Metro honlapján lévő ajánlatukra.

Bük város központjában tradicionális éttermünk várja
vendégeit. Térjen be hozzánk, válassza a Vasi Kanász
pecsenyét és 10% kedvezményt biztosítunk.Kérjük
hivatkozzon a Metro honlapján megtalálható ajánlatra.

• Kóstolja meg kávét ajánlatunkat
kedvezményesen!

• MÁSOK VAGYUNK MINT MÁSOK

Kedves vendégeinknek minden kávénkból 20%
kedvezményt adunk. Fizetéskor kérjük hivatkozzon
a Metro honlapján lévő ajánlatukra.

Bük város központjában tradicionális éttermünk várja
vendégeit. Térjen be hozzánk, válassza a Gordon Blue
ételünket és 10% kedvezményt biztosítunk. Kérjük
hivatkozzon a Metro honlapján megtalálható ajánlatra.

• Haspártiak Vendéglője

• MÁSOK VAGYUNK MINT MÁSOK

Jöjjön el kedvesével egy finom vacsorára, és az étel,
ital fogyasztásuk végösszegéből 5% kedvezményt
adunk. Kérem, telefonon keresse éttermünket,
asztalfoglalással kapcsolatban.

Bük város központjában tradicionális éttermünk várja
vendégeit. Térjen be hozzánk, válassza a gyros tálunkat
és 10% kedvezményt biztosítunk. Kérjük hivatkozzon
a Metro honlapján megtalálható ajánlatra.

• MÁSOK VAGYUNK, MINT MÁSOK

FAGYIZÓ

Bük város központjában tradicionális éttermünk
várja vendégeit. Térjen be hozzánk, válassza a Roston
sült Pisztráng sült zöldségekkel és rizzsel és 10%
kedvezményt biztosítunk. Kérjük hivatkozzon a Metro
honlapján megtalálható ajánlatra.

}} Tata, Tópart stny., 2890 Magyarország
• CitromFagyi akció Glamour-kuponnal 20%
kedvezmény

• MÁSOK VAGYUNK, MINT MÁSOK
Bük város központjában tradicionális éttermünk várja
vendégeit. Térjen be hozzánk, válassza a Fehérló tálat
és 10% kedvezményt biztosítunk. Kérjük hivatkozzon
a Metro honlapján megtalálható ajánlatra.

Glamour-kuponnal 20% kedvezmény a citromfagyiból!

• CSokiFagyi akció! Glamour-kuponnal 20%
kedvezmény
Glamour-kuponnal 20% kedvezmény a csokifagyink
árából!

• Karkó fagyizó ajánlat
40% kedvezmény minden kávé árából!

• Vanília fagyi ajánlat! Glamour-kuponnal 20%
kedvezmény
Glamour-kuponnal 20% kedvezmény a vanília fagyi
árából!
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PIZZA CASA LUIGI

TÉGLÁSKERT VENDÉGLŐ

}} Dorog, Bécsi út 7, 2510 Magyarország

}} Peresznye, Zrínyi Miklós u. 2, 9734
Magyarország

• Casa Luigi szeretettel vàrja!

• Hangulatos étterem várja vendégeit

Október 8-13 között, minden helyben fogyasztó
vendègünk 10.000 forint feletti helyben fogyasztàs
esetèn -20%ot kap alkoholos italaink àràból.

A Tégláskert Vendéglő várja vendégeit 20%
kedvezményt biztosítunk az ital fogyasztásból.
Telefonon, kérem asztalfoglalás szándékát leadni és
fizetéskor hivatkozzon az ajánlatunkra.

• Kényeztesd ízlelőbimbóidat finomságainkkal
Október 8-13-ig minden helyben fogyasztó
vendégünknek 20% kedvezményt biztosítunk számlája
végösszegéből 12:00 es 15:00 között. Hivatkozzon
a magánvállalkozások napjára.

• Hangulatos étterem várja vendégeit
Tégláskert Vendéglő egy különleges ajánlattal várja
vendégeit 20% kedvezményt adunk az a’la carte
desszertek árából.fizetéskor kérem hivatkozzon
a Metro oldalán található ajánlatunkra.

• Hangulatos étterem várja vendégeit

PÁLINKA PATIKA

A Tégláskert Vendéglő várja vendégeit 20%
kedvezményt adunk minden kávénk árából, Fizetéskor
kérjük hivatkozzon az ajánlatra.

}} Esztergom, Széchenyi tér 25, 2500
Magyarország

• Hangulatos étterem várja vendégeit

• Helyezd Magad kényelembe, lazíts egy finom
ital társaságában

A Tégláskert Vendéglő várja vendégeit 20%
kedvezményt biztosítunk a helyben fogyasztott
Pizzáink árából.Fizetéskor kérjük hivatkozzon az
ajánlatra.

Minden helyben fogyasztás esetén számlája
végösszegéből 20% kedvezményt biztosítunk október
8-13-ig. a kedvezmény érvényesítéséhez hivatkozzon
a magánvállalkozások napjára.

• Hangulatos étterem várja vendégeit
A Tégláskert Vendéglő várja vendégeit 20%
kedvezményt adunk minden helyben fogyasztott ital
árából.Fizetéskor kérjük hivatkozzon az ajánlatunkra.

• Helyezd Magad kényelembe, lazíts egy finom
ital társaságában
Oktober 8-13 kozott minden helyben fogyasztas esetèn
alkoholos italaink àràból -20% kedvezmèny

6

FLEKKEN FŐZŐKONYHA
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

HOTEL CHARLES

}} Pécs, Iparsziget u. 18, 7630 Magyarország

• Ebédelj a János Étteremben!

}} Budapest, 1016 Magyarország
Ebédmenü mellé alkoholmentes italokra 20%
kedvezményt adunk!

• Bolognai Sertésborda
Bolognai Sertésborda megrendelése esetén 20%
kedvezményt adunk az arra jogosult vendégeinknek.
( a Netpincéren keresztül leadott rendelésekre
a kedvezmény nem vehető igénybe)

• Magánvállalkozások napja
Csokival és gyümölccsel bővítjük a szobai bekészítést.

• Magánvállalkozók napja a János Étteremben

• Chilis bab házi lángossal

4. korsó sör után az 5. korsó ajándék.

Chilis Bab Lángos megrendelése esetén 20%
kedvezményt adunk az arra jogosult vendégeinknek.
( a Netpincéren keresztül leadott rendelésekre
a kedvezmény nem vehető igénybe)

• Pezsgőzz a János Étteremben!
Üveg pezsgőkre 20% kedvezményt adunk.

• Vállalkozók napja a János Étteremben

• Fetasajttal töltött jércemell görög salátával

Október 10.-én hozd magaddal vállalkozói
igazolványodat éttermünkbe, mutasd be
felszolgálóinknak, és 20.000 Ft. fogyasztás felett 20%
kedvezményt kapsz á la carte ételeinkből. Étlapunkat
megtalálod: facebook.com/janosetterembudapest/
app/117784394919914/

Fetával töltött jércemellfile görög saláta megrendelése
esetén 20% kedvezményt adunk az arra jogosult
vendégeinknek.( a Netpincéren keresztül leadott
rendelésekre a kedvezmény nem vehető igénybe)

• Hideg gyümölcsleves
Hideg Gyümölcsleves megrendelése esetén 20%
kedvezményt adunk az arra jogosult vendégeinknek.
( a Netpincéren keresztül leadott rendelésekre
a kedvezmény nem vehető igénybe)

CARLTON HOTEL

• Spagetti carbonara

}} Budapest, 1011 Magyarország

Spagetti Carbonara megrendelése esetén 20%
kedvezményt adunk az arra jogosult vendégeinknek.
( a Netpincéren keresztül leadott rendelésekre
a kedvezmény nem vehető igénybe)

• Borozz a Carltonban!
A második üveg bort 20% kedvezménnyel kapják
a szállóvendégeink.

• Budapesti jó hangulat
Prémium whisky-kre 20% kedvezményt adunk
szállóvendégeinknek.

CSÜLÖK BÁR PÉCS

• Gin parádé

}} Pécs, Pellérdi út 31, 7634 Magyarország

Üveg gin fogyasztásra 20% kedvezményt adunk.

• Nemdebár

• A házi rétest mi álljuk!

20% kedvezményt adunk a minibár termékeire az egy
hétnél tovább tartózkodó vendegeknek.

Minden főétel fogyasztásához 1 adag házi rétest adunk
ajándékba!

• Pezsgős ősz

• Egyen egy finom palacsintát ajándékba
nálunk.

A második üveg pezsgőre 25% kedvezményt adunk
szállóvendégeinknek.

Minden egész főétel fogyasztása esetén barackos túrós
palacsintát adunk ajándékba.
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NEMZETI BORMÚZEUM ÉS
LABIRINTUS ÉTTEREM

FRANKÓ
}} Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor, 1026
Magyarország

}} Szentendre, Bogdányi út 10, 2000 Hungary

• Kávé különlegességek a Frankóban.

• Borban az igazság

5 db rétes vásárlása esetén a kávékból 20%
kedvezményt adunk.

Október 8-tóll 13-ig desszerteink árából -30%
kedvezményt adunk vendégeinknek. Az ajánlat 2 főre
érvényes.

• Kávézz nálunk!
Kávékra 20% kedvezményt adunk október 9-14 között.

• Finom kávéval várjuk

• Tejivó ajánlat

Oktober 8. es Oktober 13. Kozott helyben fogyasztas
esetén -40% kedvezményt adunk kávéink árából.

Minden tej mellé a kürtőskalácsból 30% kedvezményt
adunk.

CAFÉ CREAM

TARCALI CSÁRDA

}} Budapest, 1013 Magyarország

}} Tarcal, Sport tér 31, 3915 Magyarország

• Ajándék palacsinta

• Áfonyás palacsinta akció

1750 Ft feletti vásárlásnál ajándék palacsintával
kedveskedünk.

Áfonyás palacsinta 20% kedvezménnyel okt.8-án

• Desszert kedvezmény

• Dessert akció

1800 Ft feletti vásárlásnál egy szelet barackos
túrótortát féláron adunk.

Fagylaltkehely akció 20%-al olcsóbban október 8-án.

• Desszert akció

• Gesztenyepüré imádók figyelem!

Október 9-14 között minden desszertünk 20%-os
kedvezménnyel kaphatók

1750 Ft vásárlás felett ajándék gesztenyepüré.

• Kedvezményes október

• Mogyorókrémes palacsint akció

1750 Ft feletti vásárlásnál ajándék csokis muffit adunk.

Mogyorókrémes palacsinta 20%-al olcsóbban október
8-án

• Válaszd kedvenc desszertedet!

• Palacsinta akció

1750 Ft vásárlás esetén kedvenc almatortád féláron
van.

Túrós palacsinta vanília öntettel 20%-al olcsóbban
október 8-án
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NON-STOP BÜFÉ

AKÁC-TANYA

}} Győr, Eszperantó út 14, 9024 Magyarország

}} Újlengyel, Hernádi dűlő 18, 2724 Hungary

• 10% kedvezmény a desszertekre

• Pihenjen az Akác-tanyán kedvezményesen!

10% kedvezmény a desszertekre

Glamour napokon legalább 10 fő foglalása esetén 20%
kedvezményt biztosítunk a szállás árából( a kiemelt
időszakok kivételével)

• 10% kedvezmény a kávékra
10% kedvezmény a kávékra

• Pihenjen az Akác-tanyán

• 10% kedvezmény a sajtburger árából

Október 10-ére foglaló vendégeink számára 15%
kedvezményt biztosítunk a szállás árából.

10% kedvezmény a sajtburger árából

• 10% kedvezmény a szénsavas üdítőkre
10% kedvezmény a szénsavas üdítőkre

• 10% kedvezmény a szénsavmentes üdítőkre

BURI BURI AZ UTCAKAJA

10% kedvezmény a szénsavmentes üdítőkre

}} Debrecen, Hal köz, 4025 Magyarország
• Bárány burger a Buri Buri-ból

KÉTFENYŐ ÉTTEREM

Rendelj egy Bárány Burgert menüben, és 20%
kedvezményt adunk a végösszegből.

}} Taksony, Szent Imre út 86, 2335 Magyarország

• Buri Buri Kedvezmény
Október 8-13 között Menü vásárlása esetén 20%
kedvezmény a végösszegből.

• Metro-Glamour Gasztronapok a Kétfenyő
Étteremben

• Kóstoltad már a Juicy húst?

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :-30% minden desszert
árából

Rendelj menüben, és 20% kedvezményt kapsz
a végösszegből.

• Menü vásárlása 20% kedvezmény

• Metro-Glamour Gasztronapok a Kétfenyő
Étteremben

Menü vásárlása esetén 20% kedvezmény
a végösszegből.

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :-20% minden alkoholos
ital árából

• Metro-Glamour Gasztronapok a Kétfenyő
Étteremben

MOKKA DRINK BÁR

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :20% a napi ajánlat árából

}} Debrecen, Hal köz 3, 4025 Magyarország
• Egy forró kávé a Glamournapokra

• Metro-Glamour Gasztronapok a Kétfenyő
Étteremben

2 Cappucino vásárlása esetén Október 8-13 között 20%
kedvezmény a végösszegből.

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :-25% minden üdítő árából

• Forró ital a hideg őszi időben...

• Metro-Glamour Gasztronapok a Kétfenyő
Étteremben

Vásároljon 2 db forró italt önnek és párjának
Október 10.-én , és 30% kedvezményt adunk a számla
végösszegéből.

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :-40% minden kávé árából
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BOSS-CO TRATTORIA

PAPÍR SÁRKÁNY

}} Komárom, Klapka György út 9, 2900
Magyarország

}} Sopron, Kossuth Lajos u. 39, 9400
Magyarország

• 20% kedvezmény minden alkoholos italból

• Ízlelje meg Ázsia ízeit a Papír Sárkány
Étterembe

20% kedvezmény minden alkoholos italból

Minden kedves vendégünknek, a helyben fogyasztott
ital árából 10% kedvezményt adunk. Kérem fizetéskor
az akcióra hivatkozni.

• 25% kedvezmény minden üdítő árából
25% kedvezmény minden üdítő árából

• 30% kedvezmény minden desszert árából

• Ízlelje meg Ázsia ízeit a Papír Sárkány
Étterembe

30% kedvezmény minden desszert árából

• 40% kedveméyn minden kávé árából

10% kedvezményt adunk a helyben fogyasztott ételeink
árábólFizetéskor kérjük hivatkozzon a Metro oldalán
található ajánlatunkra

40% kedveméyn minden kávé árából

• Ízlelje meg Ázsia ízeit a Papír Sárkány
Étterembe

JUNO HOTEL ÉTTEREM

10% kedvezményt adunk a helyben fogyasztott kávé
ajánlatunkból.Fizetéskor kérjük hivatkozzon a Metro
oldalán található ajánlatunkra.

}} Komárom, Bem József u. 5, 2900
Magyarország

• Ízlelje meg Ázsia ízeit a Papír Sárkány
Étterembe

• 10% kedvezmény a kávék árából

10% kedvezményt adunk a helyben fogyasztott
desszertjeink árából.Fizetéskor kérjük hivatkozzon
ajánlatunkra.

10% kedvezmény a kávék árából

• 10% kedvezmény a koktélok árából

• Ízlelje meg Ázsia ízeit a Papír Sárkány
Étterembe

10% kedvezmény a koktélok árából

• 10% kedvezmény a szénsavas italok árából

10% kedvezményt adunk helyben fogyasztás esetén
a számla végösszegéből.Fizetéskor kérjük hivatkozzon
az ajánlatunkra.

10% kedvezmény a szénsavas italok árából

• 10% kedvezmény a teák árából
10% kedvezmény a teák árából

• 10% kedvezmény az a’la Carte ételek árából
10% kedvezmény az a’la Carte ételek árából
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PIZZA LAZZARO

FOGADÓ A MAGYAR
KIRÁLYOKHOZ ÉTTEREM

}} Nagykálló, Szabadságharcos út, 4320 Hungary

}} Budaörs, Semmelweis u. 10, 2040
Magyarország

• Ajándék üdítő a kolbászos pizzához
42 cm-es kolbászos pizza helybenfogyaztása estén
ajándék üdítő

• Bor akció! Glamour-kuponnal 20%
kedvezmény

• Ajándék üdítő a Miami pizzához
42 cm-es Miami pizza helybenfogyasztása esetén
ajándék üdítő

Glamour-kuponnal 20% kedvezmény boraink árából!!

• Kávé akció! Glamour-kuponnal 20%
kedvezmény

• Ajándék üdítő a sonkás kukoricás pizzához
Ajándék üdítő a 42 cm-es sonkás-kukoricás pizza
helybenfogyasztása esetén

Glamour-kuponnal 20% kedvezmény a kávéink árából.

• Limonádé akció! Glamour-kuponnal 20%
kedvezmény

• Ajándék üdítő Hawaii pizzához
Ajándék üdítő 42 cm-es Hawaii pizza helybenfogyaztása
esetén

Glamour-kuponnal 20% kedvezmény Minden
limonádénk árából!

• Ajándék üdítő sonka-gombás pizzához

• Rövidital akció! Glamour-kuponnal 20%
kedvezmény

42 cmes sonka-gombás pizza helybenfogyaztása
esetén egy üditő az ajándék

Glamour-kuponnal 20% kedvezmény Minden
röviditalunk árából!

• Üdítő akció! Glamour-kuponnal 20%
kedvezmény

UMAMI BAR&BURGER

25% kedvezmény az üdítőink árából.

}} Nyíregyháza, Hunyadi u. 36, 4400
Magyarország
• Capuccino kedvezményesen
Igyál egy finom capuccinot 40% kedvezménnyel!

• Kávéink 40% kedvezménnyel
Október 8-13. között 40% kedvezménnyel kaphatóak
kávéink
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KISBOJTÁR ÉTTEREM

SAROKHÁZ ÉTTEREM

}} Budapest, Bojtár u. 29, 1037 Magyarország

}} Győrújbarát, Veres Péter u., 9081
Magyarország

• Bojtár ajánlat

• Étkezzen Győrújbaráton - baráti áron!

Bojtár tál fogyasztása után ajándék desszert
palacsintát kínálunk kedves vendégeinknek.

Csontleves házi májgaluskával 20% kedvezménnyel!

• Családi tál

• Étkezzen Győrújbaráton - baráti áron!

A családi tálunk árából 5% kedvezményt biztosítunk
kedves vendégeinknek

Október 8-án éttermünkben 20% kedvezménnyel
kóstolhatja meg : Cigánypecsenye fatálon tarjából

• Falánkoknak

• Étkezzen Győrújbaráton - baráti áron!

20 000 Ft feletti a la carte fogyasztás árából 10%
kedvezményt kínálunk kedves vendégeinknek.

Október 8-án éttermünkben 20% kedvezménnyel
kóstolhatja meg : Csirke cordon bleu

• Italos nap

• Étkezzen Győrújbaráton - baráti áron!

Nem alkoholos italinkból 5% kedvezményt biztosítunk
minden kedves vendégünknek

Október 8-án éttermünkben 20% kedvezménnyel
kóstolhatja meg : Marhapörkölt galuskával

• Nagy evőknek

• Étkezzen Győrújbaráton - baráti áron!

10 000 Ft feletti a la carte fogyasztásból 5%
kedvezményt biztosítunk kedves vendégeinknek

Október 8-án éttermünkben 20% kedvezménnyel
kóstolhatja meg : Somlói galuska

A&J BÜFÉ

NAGYMAJTÉNYI CSIKÓS
FALATOZÓ ÉS PIZZÉRIA

}} Budapest, Krisztina krt. 99, 1016
Magyarország

}} Mátészalka, Jármi u. 8, 4700 Magyarország

• Akciós október

• 20% a napi ajánlatból

15% kedvezményt adunk a kávékülönlegességekre
ebédmenü mellé.

20% kedvezményt biztosítunk a napi ajánlatból!

• Ne maradjunk szomjasak!
15% kedvezményt adunk a menük mellé vásárolt
italokra.

RÓZSA BÜFÉ
}} Szentendre, Rózsa u. 23, 2000 Magyarország
• Rózsa büfé ajánlata
Október 8-12-ig minden 2. Hamburger után a 3.
Hamburger ajándék.
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SZÉL FIAI FOGADÓ ÉS
CELLÁRIUM

GRÁNÁTOS ÉTTEREM
}} Fertőd–Eszterháza, Joseph Haydn utca 2,
9431 Magyarország

}} Nyúl, Vaskapu u. 71, 9082 Magyarország

• Kiránduljon Fertődön ebédeljen a Gránátos
étteremben......

• Fogyassza üdítőnket kedvezményesen!
Sió citrom lime 20% kedvezménnyel !

Várjuk szeretettel és minden szörp árából 20%
kedvezményt adunk.Fizetéskor kérjük hivatkozzon
a Metro honlapján található ajánlatra.

• Kedvezményes borral várjuk kedves
vendégeinket!

• Kóstolja meg Házi szörpjeinket!

Október 8. között 20% kedvezményt biztosítunk az
alábbi üveges borunkra : Olaszrizling

Várjuk szeretettel és minden szörp árából 20%
kedvezményt adunk.Fizetéskor kérjük hivatkozzon
a Metro honlapján található ajánlatra.

• Kedvezményes üdítővel várjuk!
Október 8 között 20% kedvezménnyel fogyaszthatja az
alábbi üdítőnket: Bravó őszilé

• Kiránduljon Fertődőn s ebédeljen a Gránátos
étteremben...

• Kedvezményesen fogyaszthatja üdítőnket!

Október 10-én várjuk szeretettel s ha
a magánvállakozások napjára hivatkozik ebédjéhez
adunk egy pohár eredeti fertődi szörpöt, valamint kap
10% kedvezményt a számlából.

Október 8. között 20% kedvezménnyel fogyaszthatja
almalénket!

• Kóstolja meg kedvezményesen üveges
borunkat!

• Kiránduljon Fertődőn s ebédeljen a Gránátos
étteremben......

Október 8 között 20% kedvezménnyel kóstolja meg
Rizlingszilváni palackozott borunkat!

Október 9-14-között várjuk szeretettel és minden
helyben fogyasztott ital árából 20% kedvezményt
adunk.Fizetéskor kérjük hivatkozzon a Metro honlpaján
található ajánlatra.
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ÖREG MALOM HOTEL ÉS
ÉTTEREM

ÚJHARTYÁNI VENDÉGLŐ ÉS
LAKODALMAS HÁZ

}} Csepreg, HRSZ 020/20, 9735 Magyarország

}} Újhartyán, Pipacs út, 2367 Magyarország

• Jöj jön el a nyugalom szigetére!

• Fogyasszon bőségtálat kedvezményesen!

Kedves vendégeinknek minden kávé készítményeink
árából 20% kedvezményt adunk.Kérjük fizetéskor
hivatkozzon a Metro honlapon található ajánlatunkra

Október 8-13 között 100000 Ft feletti bőségtálunk
helyben fogyasztása esetén, Metro-Glamour kártya
felmutatása mellett 20% kedvezményt adunk.

• Jöj jön el a nyugalom szigetére!

• Október 10-én kedvezményes napi ajánlatok.

Tradicionális Hotünk és Éttermünk szerettel várja
Önt Október 10-én. A’la cart étel fogyasztásából 10%
kedvezményt adunk minden kedves vendégünknek.
Kérem, fizetéskor hivatkozzon akciónkra.

A vállalkozók napjára összeállított ajánlatunkból 10%
kedvezményt biztosítunk.

• Jövön el a nyugalom szigetére!

GONDŰZŐ PIZZÉRIA

Tradiciónális Hotelünk és Éttermünk szeretettel várja
Önöket Október 10-én. A’la cart étel fogyasztásuk
esetén 10% kedvezménnyel kedveskedünk
vendégeinknek. Kérem, fizetéskor az akcióra
hivatkozzon.

}} Dunabogdány, Kossuth Lajos út 195, 2023
Magyarország
• Egy jó ebédért egy jó kaland!!
Október 8-tól 13-ig minden 5000ft feletti fogyasztás
esetén ajándékba kap 1db kalandpark belépőt
a Visegrádi Gokart és Kalandparkba!

ZSÁLYA BISZTRÓ

• Kedvezmèny alkoholos italaink àràból

}} Üllő, Templom tér 3, 2225 Magyarország

Oktober 8 es oktober 13 kozott -20% kedvezmenyt
adunk alkoholos italaink àràbol minimum 5000 forint
fogyasztas esetèn

• Ajándék üdítő a Magánvállalkozók napján!
3000 Ft feletti kiszállítás esetén 1 üveg 0,5 l üdiotőt
adunk ajándékba!

• Magánvállakozók napján ajándék kávé vagy
tea!

FEHÉR AKÁC ÉTTEREM

5000 Ft/fő a’la carte fogyasztás esetén vendégünk egy
kávéra vagy teára.

}} Pér, 9099 Magyarország

• Egy jó ebéd vagy vacsora 15% kedvezménnyel

• 30% kedvezmény a desszertekből

Október 10.-én amennyiben az ala carte fogyasztás
eléri a 4.000.- FT/főt 15% kedvezményt adunk a számla
végösszegéből .

30% kedvezmény a desszertekből

• 40% minden kávé árából
40% minden kávé árából

• Happy our 15-18 között 20% kedvezménnyel
Október 9-14 -ig éttermünkben a 15-18 óra között
elfogyasztott koktélokból 20% kedvezményt adunk .

14

1037 BP. VÖRÖSVÁRI ÚT 131

PANNA PANZIÓ

}} Budapest, Vörösvári út 131, 1037
Magyarország

}} Budapest, Mártírok útja 156, 1202 Hungary
• Viktória Étterem

• Ebéd utáni koktél

Kávézzon kedvezményesen a Glamour Napokon
a Viktóriában!

Október 8-án minden 3000 Ft felett a la carte
fogyasztó vendégünknek ajándék koktélt adunk
ajándékba

• Panna Panzió
A Glamour napokon 20% kedvezmény a bárban
alkoholos italok fogyasztása esetén.

• Egyen-igyon érezze jól magát
Október 8-án minden ital árából 10% kedvezményt
biztosítunk kedves vendégeinknek

• Jó étel, jó hangulat

MARLENKA ÉTTEREM

Minden kedves vendégübknek 10% kedvezményt
biztosítunk az a la carte fogyasztás végösszegéből

}} Eger, Ady Endre u. 2, 3300 Maďarsko

• Glamour kedvezmény az Ínyenc Étteremben

• Szlovák október

Október 9-14 között az a’la carte étel fogyasztásra 20%
kedvezményt biztosítunk a kupon felmutatójának

Szegedin káposzta knédlivel árábòl 20% kedvezmény
október 08-13 között

• Inyenckert nem csak ínyenceknek

• Szlovák október

Ezen a napon az ételfogyasztásból 10% kedvezményt
adunk .

Október 08-13 között juhtúrós sztrapacska árából 20%
kedvezményt biztosítunk.

• Szlovák október
A kávé árából 20% kedvezmény október 08-13 között

TABÁNI GÖSSER

• Szlovák október

}} Budapest, Attila út, 1013 Magyarország

A cappuccino árából 20% kedvezmény október 08-13
között

• Csoportokat várunk!

• Szlovák október

Csoprtos előfoglalásokra 40 főtől 20% kedvezményt
adunk.

A kávé árából 20% kedvezmény október 08-13 között

• Desszert neked! I.
Gösser palacsintára 20% kedvezmény 10 fős
asztaltarsaságoknak október 10.-én.

• Desszerteket kedvezménnyel!
Kerületi lakosoknak előfoglalás esetés 20%
kedvezményt adunk muffinjainkra.

• Kerületi kedvezmény
I. Kerületi vendégeknek 20% kedvezményt adunk
október 10-én a somlói galuskára.

• Pezsgőzz nálunk!
Kerületi lakosoknak 20% kedvezményt adunk a 2. üveg
pezsgő árából.
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FLAMINGÓ ÉTTEREM ÉS KÁVÉZÓ

WABERER’S BÜFÉ

}} Komárom, Kelemen László u. 7, 2900
Magyarország

}} Budapest, Nagykőrösi út 351, 1239
Magyarország

• 10% kedvezmény a kávé árából

• Kedvezményes ital fogysztás a Glamour
napokon!

10% kedvezmény a kávé árából

A Magánvállalkozók napján étkezés melletti
italfogyasztás esetén 25% kedvezményt adunk üditője
árából!

• 10% kedvezmény a tea árából
10% kedvezmény a tea árából

• 10% kedvezmény az alkoholos italok árából

• Vásároljon kedvezményesen desszertet
Glamour napokon!

10% kedvezmény az alkoholos italok árából

• 10% kedvezmény az koktélok árából

Főétel fogyasztás utáni desszertek árából 30%
elengedünk a Magánvállalkozók Napján!

10% kedvezmény az koktélok árából

• Legyen vendégünk egy üditőre a Vállalkozók
Világnapján!

• 10% kedvezmény az üdítők árából
10% kedvezmény az üdítők árából

2000 Ft / fő feletti fogyasztás esetén az üdítőitalát
ajándékba kapja október 10-én.

• Legyen vendégünk egy üdítőre!

BUDAÖRS GYEREKCENTER
JÁTSZÓHÁZ

3000 Ft feletti fogyasztás esetén vendégünk egy 0,5 l
üdítő italra.

}} Budaörs, Építők útja, 2040 Magyarország

PIZZÉRIA PIZZA PALA

• Jó játék után finom desszert
kedvezményesen

}} Esztergom, Damjanich u. 115, 2500
Magyarország

1000 Ft/fő fogyasztás esetén a desszertből 30%
kedvezményt adunk a Magánvállalkozók Világnapján!

• Kedvezmények hete

• Akciós gyerek menü Glamour napokon!

-20% minden alkoholos ital árából, helyben fogyasztás
esetén

20% kedvezmény a gyerek menü árából Glamour
napokon:

• Kedvezmények hete

• Játsszunk együtt a vállalkozók napján is!

-25% minden üdítő árából, helyben fogyasztás esetén

Október 10-én 10% kedvezményt biztosítunk
a belépőjegy árából.

• Kedvezmenyes hetek
-40% minden kávé árából, helyben fogyasztás esetén
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BURGER & FRIENDS

FOGADÓ AZ FEHÉR RÓZSÁHOZ

}} Szentendre, Péter Pál u. 4, 2000
Magyarország

}} Sopron, Pócsi u. 21, 9400 Magyarország
• Frissüljön fel nálunk!

• Burger nap

Kedves vendégeinknek a helyben fogyasztott
italok árából 10% kedvezményt adunk.Fizetéskor
hivatkozzanak a Metro oldalán található ajánlatunkra.

Október 8-13-ig 11:00 és 14:00 óra között minden
burger menűhöz ajándék üdítőt adunk.

• Kóstolja meg desszertjeinket!!

• Napi ajanlatbol -20%

Várjuk kedves vendégeinket a helyben fogyasztott a’
la carte desszertjeink árából 10% kedvezményt adunk.
Kérem, fizetéskor hivatkozzon a Metro oldalán található
ajánlatunkra.

Október 8 és Oktober 13 kozott -20% kedvezmenyt
adunk napi ajanlatunk árából.

• Kóstolja meg kávénkat!

PADDY’S PASTA AND
SANDWICHES

Várjuk kedves vendégeinket a helyben fogyasztott
kávé kínálatunkból 10% kedvezményt adunk. Kérem,
fizetéskor hivatkozzon a Metro oldalán található
ajánlatunkra.

}} Esztergom, Széchenyi tér 13, 2500
Magyarország

• Térjen be hozzánk egy jó limonádéra!
Kedves vendégeinknek a helyben fogyasztott
limonádé árából 10% kedvezményt adunk.Fizetéskor
hivatkozzanak a Metro oldalán található ajánlatunkra.

• Desszert kedvezménnyel
Oktober 8-an minden 10.000 forint feletti fogyasztas
esetén vendegunk egy desszerte.

• Térjen be hozzánk egy vacsorára!
Várjuk kedves vendégeinket a helyben fogyasztott
a’ la carte ételeink árából 10% kedvezményt adunk.
Kérem, fizetéskor hivatkozzon a Metro oldalán található
ajánlatunkra.

• Gyorsétterem kicsit másképp!
Október 8-től 13-ig ha fogyaszt egy Paddy’s Bagelt
akkor ajándékba kap egy 0,33-as Pepsi üdítőt.

KOCSIS ÉTTERM
}} Komárom, Táncsics Mihály u. 79, 2900
Magyarország
• 10% kedvezmény a desszertek árából
10% kedvezmény a desszertek árából

• 10% kedvezmény a kávé árából
10% kedvezmény a kávé árából

• 10% kedvezmény a koktélok árából
10% kedvezmény a koktélok árából

• 10% kedvezmény a tea árából
10% kedvezmény a tea árából

• 10% kedvezmény a üdítők árából
10% kedvezmény a üdítők árából
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PIZZA DI CASA

SZÉNATÉR ÉTTEREM

}} Sopron, Baross út 24, 9400 Magyarország

}} Sopron, Győri út 1, 9400 Magyarország

• Óriás pizza baráti társaságoknak és nagy
evőknek baráti áron

• Ital akciónkkal várja étteremünk
Minden a’la cart ételt fogyasztó vendégünket
meghívjuk egy általa választott italra! Kérem,
fizetéskor hivatkozzon akciónkra.

Minden kedves vendégünk, aki 60cm-es 7 sonkás
kukoricás pizzát rendel 20% kedvezményt biztosítunk!
Fizetéskor hivatkozzon az ajánlatunkra.

• Kóstolja meg desszertjeinket!

• Óriás pizza baráti társaságoknak és nagy
evőknek baráti áron

Minden kedves vendégeinknek a desszertjeink árából
20% kedvezményt adunk.Fizetéskor hivatkozzanak
a Metro oldalán található ajánlatunkra.

Minden kedves vendégünk, aki 60cm-es Tonhalas
pizzát rendel 20% kedvezményt biztosítunk! Fizetéskor
hivatkozzon az ajánlatunkra.

• Kóstolja meg kávénkat 20% kedvezménnyel!
Minden kedves vendégeinknek a kávé fogyasztásából
20% kedvezményt adunk.Fizetéskor hivatkozzanak
a Metro oldalán található ajánlatunkra.

• Óriás pizza baráti társaságoknak és nagy
evőknek baráti áron
Minden kedves vendégünk, aki 60cm-es Bolognai
pizzát rendel 20% kedvezményt biztosítunk! Fizetéskor
hivatkozzon az ajánlatunkra.

CSIKÓVÁR ÉTTEREM

• Óriás pizza baráti társaságoknak és nagy
evőknek baráti áron

}} Pomáz, József Attila u. 17, 2013 Magyarország

Minden kedves vendégünk, aki 60cm-es Magyasros
pizzát rendel 20% kedvezményt biztosítunk! Fizetéskor
hivatkozzon az ajánlatunkra.

• Édes hét
Október 8-àn minden 4000 Ft-ot meghaladó la carte
fogyasztás után desszertet adunk ajándékba

• Pepsi cola kedvezményes áron!

• Èdes hèt

Kedves vendégeinknek minden 1,75 dl Pepsi cola árából
20% kedvezményt adunk.Kérjük fizetéskor hivatkozzon
a Metro honlapon található ajánlatunkra.

Október 9-èn minden 4000 Ft-ot meghaladó la carte
fogyasztás után desszertet adunk ajándékba

• Èdes hèt
Október 10-èn minden 4000 Ft-ot meghaladó la carte
fogyasztás után desszertet adunk ajándékba

• Èdes nap
Október 12-èn minden 4000 Ft-ot meghaladó la carte
fogyasztás után desszertet adunk ajándékba

• Edes napok
Október 11-èn minden 4000 Ft-ot meghaladó la carte
fogyasztás után desszertet adunk ajándékba

18

GAÁL KISVENDÉGLŐ

PARK ÉTTEREM

}} Vámospércs, Nagy u. 19, 4287 Magyarország

}} Komárom, Puskaporosi út, 2900
Magyarország

• Hal ételek napja

• 10% kedvezmény a desszertekre

Minden helyben fogyasztott halételt után 10%
kedvezményt és 5000 Ft fogyasztást meghaladóan 20%
kedvezményt biztosítunk! Kérem jelezze rendeléskor,
hogy honnan értesült a kedvezményről!

10% kedvezmény a desszertekre

• 10% kedvezmény a kávéra
10% kedvezmény a kávéra

• Menüzzön nálunk

• 10% kedvezmény a szénsavas üditőkre

Minden 5.000 Ft feletti ala carte fogyasztás esetén
10% kedvezményt biztosítunk. Kérem jelezze honnan
értesült a kedvezményről.

10% kedvezmény a szénsavas üditőkre

• 10% kedvezmény a szénsavasmentes üditőkre

• Menüzzön nálunk!

10% kedvezmény a szénsavasmentes üditőkre

Minden 10.000 Ft feletti ala carte fogyasztás esetén
15% kedvezményt biztosítunk. Kérem jelezze honnan
értesült a kedvezményről.

• Új étlapunk ételeiből 10% kedvezmény
Új étlapunk kipróbálására a legjobb lehetőség,
minden étlapról választott étel-re 10% kedvezményt
biztosítunk.

• Menüzzön nálunk!
Minden 20.000 Ft feletti ala carte fogyasztás esetén
20% kedvezményt biztosítunk. Kérem jelezze honnan
értesült a kedvezményről.

ERSTE ÉTTEREM
}} Miskolc, Magyarország

MÁTYÁS ÉTTEREM

• 20% kedvezmény a túrós palacsintánkra
október 8-án

}} Bük, Marx u. 6, 9737 Magyarország

20% kedvezmény a túrós palacsintánkra október 8-án

• Kóstolja meg az étterem ajánlatát
kedvezményesen!

• Alkoholmentes italok árából 20% kedvezmény

Kedves vendégeinknek az étterem ajánlatából 20%
kedvezményt adunk.Kérjük fizetéskor hivatkozzon
a Metro honlapon található ajánlatunkra.

Alkoholmentes italok árából 20% kedvezményt adunk
2018.10.09-14. között.

• Desszert Akció

• Kóstolja meg kávéinkat kedvezményesen!

Minden desszert árából 30%kedvezményt adunk
október 10-én!

Kedves vendégeinknek a kávé készítményeink árából
20% kedvezményt adunk.Kérjük fizetéskor hivatkozzon
a Metro honlapon található ajánlatunkra.

• Október 8-án kávéink árából 20%
kedvezményt biztosítunk.

• Kóstolja meg üdítőinket kedvezményesen!

Október 8-án kávéink árából 20% kedvezményt
biztosítunk.

Kedves vendégeinknek az üdítőinkből 20% kedvezményt
adunk.Kérjük fizetéskor hivatkozzon a Metro honlapon
található ajánlatunkra.

• Salátáink árából 20% kedvezményt
biztosítunk.

• Kóstolja meg Bük legfinomabb grill táljait

Salátáink árából 20% kedvezményt biztosítunk.

Minden a’la cart ételt fogyasztó vendégünknek 10%
kedvezményt adunk. Kóstolja meg méltán híres grill
táljainkat. Fizetéskor kérem, hivatkozzon akciónkra.
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KOMLÓ ÉS TEHÉN

CENTRÁL ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA

}} Budaörs, Szabadság út 53, 2040
Magyarország

}} Fehérgyarmat, Móricz Zsigmond u., 4900
Magyarország

• A Glamourozz és egyél kedvezményesen
a Komló és Tehénben!

• 40% kevezmény a kávéra!
Fogyasszák el nálunk kávéját -40% kedvezménnyel!

Glamour kuponnal 20% kedvezményt biztosítunk a napi
ajánlatunk árából! (1kupon, 1 étel)

• Kedvezményes capuccino
Kóstolj meg egy finom capuccinot 40% kedvezménnyel!

• Kávé akció a Komló és Tehénben!
Glamour kuponnal 20% kedvezmény kávé
különlegességeink árából! (1 kupon, 1 fő)

CIAO AMICO PIZZÉRIA

• Üdítő akció a Komló és Tehénben!
Glamour kuponnal 20% kedvezmény minden
alkoholmentes italunk árából! (1kupon 1 ital)

}} Szombathely, Arad u., 9700 Magyarország
• Olasz ételek fantasztikus áron
Pizzáink és olasz tésztáink árából -20% árengedményt
adunk készpénzes fizetés esetén!!!

ABA VEZÉR ÉTTEREM

• Olasz ételek jó áron.

}} Abaújszántó, Jászay tér 9, 3881 Magyarország

10% levesek árából.

• olasz jó áron

• 20% kedvezmény a desszertekre

desszertek árából 15% adunk

20% kedvezmény a túrós palacsintára 3000 Ft feletti
fogyasztás esetén, az akciós napokon.

• Olasz kávé !!!

• 20% kedvezméy a desszertekre

Kávé árából 20% kedvezményt adunk!

20% kedvezmény a kakaós palacsintára 3000 Ft feletti
fogyasztás esetén , az akciós napokon.

• Olasz pizza jó áron.
Fogyasztás végösszegéből 20% engedményt adunk.

• Desszertek 20% dedvezménnyel
20% kedvezmény a nutellás palacsintára 3000 Ft feletti
vásárlás esetén, az akciós napokon.

HANS PIZZA

• Desszertek 20% kedvezménnyel
20% kedvezmény az ízes palacsintára 3000 Ft feletti
fogyasztás esetén az akciós napokon

}} Veszprém, Kádártai út 55, 8200
Magyarország

• Pizzázzatok együtt

• Saláták Lepények akcióban!

A második pizza 20% kedvezménnyel az adott napokon

2019.október 8-án minden saláta 1390Ft lepények
1490Ft kiszállítás esetén.

• Lepények és Saláták
Október 9-14 közt a Saláták egységesen 1,290Ft
Lepények 1,390Ft egységesen

• Rendelésnél mond, hogy METRO!!!!
Október 10-én, Rendelés leadáskor mondd, hogy Metro,
és a rendelés végösszegéből 10% kedvezményt adunk!
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FEKETE LOVAG ÉTTEREM

LEDINA CUKRÁSZDA ÉS
ÉTTEREM

}} Pécs, Kincses út, 7632 Magyarország

}} Pécs, Magyarország

• 1500 Ft helyben fogyasztás felett ajándék
desszert

• Egyen egy finom menüt nálunk és kávét adunk
ajándékba.

A magánvállalkozások napján 1500 Ft fogyasztás felett
ajándék palacsintával kedveskedünk.

Minden helyben fogyasztott menü mellé presszó kávét
adunk ajándékba 2019.10.08-13. Között

• Desszert 50% áron 1500Ft feletti vásárlás
esetén.

• Minden megrendelt tortához ajándékot adunk

1500 ft éttermi fogyasztás estén a desszertet fél áron
adjuk a kuponnal rendelkező vendégeknek.

Minden megrendelt tortához a tűzijátékot torta dobozt
és feliratot ajándékba adunk 2019.10.08-13-áig

• Ezer forint feletti vásárlás felett 1 kávét
ajándékba adunk

• Minden étlaprol választott főétel mellé
ajándék desszert

Kávé akció ajándékba.

Saját cukrászüzemünk kézműves termékeit kóstolhatja
meg.

VIDRA CSÁRDA

CAFÉ DU BOUCHER BELGA
SÖRÖZŐ-ÉTTEREM

}} Vámosszabadi, Patkányospuszta, 9061
Magyarország
• 10% kedvezmény a desszertekre

}} Miskolc, Görgey Artúr u., 3529 Magyarország

10% kedvezmény a desszertekre

• Belga desszert

• 10% kedvezmény a kávékra

Édes Fanny nevű desszertünkből 20% kedvezményt
biztosítunk október 8-13 között.

10% kedvezmény a kávékra

• 10% kedvezmény az alkoholmentes italokra

• Belga desszert

10% kedvezmény az alkoholmentes italokra

Régi örökségünk fantázianevű desszertünkből 20%
kedvezményt biztosítunk október 8-13 között.

• 10% kedvezmény az alkoholos italokra

• Belga desszert

10% kedvezmény az alkoholos italokra

Október 8-13-ig 20% kedvezményt biztosítunk
a brownienkból.

• 10% kedvezmény az ételekre
10% kedvezmény az ételekre

• Belga desszert
Charlotte kedvence fantázianevű desszertünkből 20%
kedvezményt biztosítunk október 8-13 között.

• Belga desszert
Itt a vége fantázianevű desszertünkből 20%
kedvezményt biztosítunk október 8-13 között.
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JÓBARÁT KONYHA

KOLOMBUSZ ÉTELBÁR FORRÓ

}} Szikszó, Apponyi Albert u. 3, 3800
Magyarország

}} Forró, Fő u., 3849 Magyarország
• Desszert Forrón

• 20% kedvezmény havi menü rendelése esetén!

20% kedvezmény az ízes palacsintára a főétel mellé.

20% kedvezmény adunk Önnek, ha egész hónapra
rendel nálunk legalább napi egy adag menüt.

• Desszert Forrón
20% kedvezmény a kakós palacsintára az akciós
napokon a főételek mellé.

• Dupla akciós menü
Egy szállítási címre és névre előre megrendelt kettő
vagy annál több napi menü árából 25% kedvezményt
adunk augusztus és szeptember hónapban.

• Desszert Italiano
Főétel fogyasztása esetén 20% kedvezmény a kakós
palacsintára

• Iskolakezdési akció

• Desszert Italiano (potyalino)

Az előre rendelt menü mellé 20% kedvezménnyel adunk
0,5 literes szénsavmentes üdítőket.

Egy főétel fogyasztásához ajándék desszert !

• Hűsölj Forrón!😇

• Kedvezmény hidegtálakra!

Minden főételhez a 20% kedvezménnyel kapható
a nutellás palacsinta.

Az előre rendelt hidegkonyhai készítmények árából
20% kedvezmény adunk augusztus és szeptember
hónapban.

• lagzira fel!
Egy jó esküvőt már az idén ellehet kezdeni tervezni!
Ha az esküvői menüsor nálunk rendeled meg, az
italok árából 20% kedvezményt adunk neked 2019.
szeptember hónapban

ÚJ HALÁSZKERT ÉTTEREM
}} Gyömrő, Táncsics út 35, 2230 Magyarország
• Glamour napi pizza kedvezményesen!
Glamour napi pizzánk árából 20% kedvezményt
biztosítunk a kupon felmutatása ellenében helyben
fogyasztás esetén.

KÉK FÉNY ÉTTEREM

• Jöj jön be egy menüre az Új Halászkert
Étterembe!

}} Veszprém, Vitéz u., 8200 Magyarország
• Menű rostos üditővel!

A Magánvállalkozók Világnapján a menü(leves+főétel)
csak 800 Ft. Metro kártya felmutatásával.

2019.október 8-án bármely menű helyben fogyasztása
esetén ajándékba adunk 2dl rostos üdítőt!!!

• Menü mellé ajándék üdítő!
Október 10-én minden kedves vendégünknek, aki
felmutatja a Metro kártáját, akkor az étkezés mellé
ajándék 2dl rostos üdítőitalt adunk.

• Menüzzön Nálunk!!!
Október 9-14 közt, a napi menű 900Ft helyett 700Ft!!!!
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TOSCANA PIZZERIA

RÓZSÁS VENDÉGLŐ MIKEPÉRCS

}} Létavértes, Kossuth u. 18, 4281 Magyarország

}} Mikepércs, Debreceni u. 20, 4271
Magyarország

• Pizzázzon a Toscanaban!

• Rozsás Vendéglő

2 pizza rendelése esetén a 3. pizzát ajándékba adjuk.
Kérjük jelezze, hogy honnan értesült a kedvezményről.

Minden 15.000 Ft feletti ala carte fogyasztás esetén
25% kedvezményt biztosítunk. Kérem jelezze honnan
értesült a kedvezményről.

• Toscana Pizzeria
3 pizza rendelése esetén egy dobozos üdítőt adunk
ajándékba.

• Rózsás Vendéglő
Minden 10.000 Ft feletti ala carte fogyasztás esetén
20% kedvezményt biztosítunk.

• Toscana Pizzeria
4 gyros tál rendelése esetén az 5. tál ajándék.

• Rózsás Vendéglő

• Toscana Pizzeria

Minden 20.000 Ft feletti ala carte fogyasztás esetén
30% kedvezményt biztosítunk. Kérem jelezze honnan
értesült a kedvezményről.

4 bármilyen pizza rendelés mellé az 5. ajándék.

• Rózsás vendéglő
5000 Ft feletti helyben fogyasztás esetén kavét adunk
ajándékba.Csak egy kedvezménnyel élhetnek.

MARCI MENÜBIRODALMA

• Rózsás vendéglő Mikepércs

}} Nyíregyháza, Szabadság tér 11, 4400
Magyarország

Minden 5.000 Ft feletti ala carte fogyasztás esetén
10% kedvezményt biztosítunk. Kérem jelezze honnan
értesült a kedvezményről.

• Ebédje után frissüljön egy ajándék kávéval!
Minden nálunk elfogyasztott ebéd után ajándék kávéval
kedveskedünk október 8. és 13. között

• Ebédje után frissüljön egy finom kávéval!

MAURIZIO PIZZÉRIA

Minden helyben fogyasztott menü után egy kávéval
kedveskedünk!

}} Berettyóújfalu, Millennium út 14, 4100
Magyarország
• Maurizio Pizzéria!
A vásárlás végösszegéből -20% kedvezmény, a kupon
felmutatásával.
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ARANYKANÁL

INCSI-FINCSI FALATOZÓ

}} Debrecen, Rigó u. 1, 4030 Magyarország

}} Ráckeve, Kossuth Lajos u. 2, 2300
Magyarország

• Arany Kanál

• Metro-Glamour Gasztronapok az Incsi-Fincsinél Ráckevén

15.000 Ft feletti menü rendelés esetén 15%
kedvezményt biztosítunk. Rendeléskor kérem jelezze,
hogy honnan értesült a kedvezményről, ami kiszállítás
esetén érvényes.

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont:-40% minden kávé árából

• Arany Kanál
10.000 Ft feletti menü rendelés esetén 10%
kedvezményt biztosítunk. Rendeléskor kérem jelezze,
hogy honnan értesült a kedvezményről, ami kiszállítás
esetén érvényes.

KRASZNA VÍGADÓ
}} Kocsord, Hunyadi János u. 62, 4751 Hungary

• Rendelj menüt az aranykanálból!
25.000 Ft feletti menü rendelés esetén 25%
kedvezményt biztosítunk. Rendeléskor kérem jelezze,
hogy honnan értesült a kedvezményről, ami kiszállítás
esetén érvényes.

• Ajándék desszert
Fogyasszon nálunk 3000 Ft felett a’la cart kínálatunkból
és a desszertet ajándékba adjuk!

• Rendeljen menüt az Aranykanálból
20.000 Ft feletti menü rendelés esetén 20%
kedvezményt biztosítunk. Rendeléskor kérem
jelezze, hogy honnan értesült a kedvezményről. Csak
kiszállításra vonatkozik a kedvezmény.

BOROSTYÁN ÉTTEREM
}} Nyíregyháza, Ady Endre u. 43, 4400
Magyarország
• 20% kedvezmény a pezsgőkből

DOBOGOKŐ ZSINDELYES

20% kedvezményt biztosítunk a pezsgőkből nálunk
étkező vendégeinknek

}} Pilisszentkereszt, Eötvös Lóránd u., 2098
Magyarország

• 20% az alkoholos italokból%
20% kedvezményt adunk az alkoholos italokból

• Forró gyömbér

• 20% kedvezmény a borokból

Minden főétkezéshez egy pohár forró gyömbért adunk
ajándékba, minimum 3000 ft felett

20% kedvezményt adunk a borok árából nálunk étkező
vendégeinknek

• Különleges gyömbér teánkat kóstolja meg

• 20% kedvezmény a sörökből

Szállóvendégeinket megajandékozzuk
specialitásunkkal, forró gyömbérteánkkal

20% kedvezményt biztosítunk a sörökből nálunk étkező
vendégeinknek!

• 20% kedvezmény a tömény szeszekből
20% kedvezményt biztosítunk a tömény szeszekből
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EL MARIACHI ÉTTEREM

KISGÖMBÖC ÉTELBÁR

}} Szentendre, Pannónia u. 6, 2000
Magyarország

}} Debrecen, Füredi út 59, 4027 Magyarország
• Gyros Kedvezmény

• El Mariachi Csütörtök

Vásároljon nálunk legalább 4 gyros tálat , hivatkozzon
a Magánvállalkozások napjára, és ajándékba kap 1 gyros
pitát.

Október 10-én minden la carte fogyasztás
végösszegéből 10% kedvezményt biztosítunk minden
kedves vendégünknek

• Finom ételek kedvezménnyel oktober 9-én
Oktober 9-én -10%kedvezmenyt biztosítunk alacarte
étlapunkról vendégeink részére.

PIZZA BAR
}} Ősi, Kossuth Lajos u. 121, 8161 Magyarország
• Pizza+Pepsi

TISZABURA

2019 október 8-13 közt, amennyiben rendelsz 2db
30cm-es pizzát ajándékba adunk 1db 0,5l Pepsi
terméket!!!

}} Tiszabura, Kossuth Lajos u., 5235
Magyarország

• Pizza+Pepsi Cola

• 3 korsó sőr mellé ajándék üditő.

Október 9-14 közt amennyiben 2db normál 30cmes pizzat rendelsz vagy helyben fogyasztod,
megajándékozunk egy 0,5l Pepsi Cola-val

3 korsó sör mellé, ajándék üditő.

• Kávé akció

• Rendelj két Pizzát és megajándékozunk 1db
0,5l Coca Cola-val

Rendelj 2 presszókávét, és kapsz ajándékba egy
harmadikat.

Október 10-én rendelj két darab Pizzat, a rendelésnél
mond hogy Metro, vagy mutasd fel a Metro kártyád és
megajándékozunk egy db 0,5l Coca Cola- val!!!!

• Menü ajánlat
A napi menü mellé ajándékba adunk egy ásványvizet.

• Rendelj 4 rövidet, és a sörödet mi álljuk.
Rendelj 4 röviditalt, és ajándékba adunk egy üveg sőrt.

ZÖLDFA VENDÉGLŐ
}} Kállósemjén, Kossuth utca 87, 4324
Magyarország

BÀRÒ EÖTVÖS LORÁND
MENEDÉKHÁZ

• Egy forró levest ajándékba!
A Glamour napok alatt vendégünk egy tányér forró
levesre a napi menü részeként.

}} Pilisszentkereszt, Téry Ödön u. 26, 2098
Magyarország
• Dobogoko tál
Minden dobogókő tál mellé egy ajándék deszert

• Kedvezmenyek hete
Minden 10.000 forintos helyben fogyasztas esetén
vendegunk egy kavera.
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GODÓ PIZZÉRIA

BRANCO STEAKHOUSE

}} Sülysáp, 2242 Magyarország

}} Érd, Balatoni út 13, 2030 Magyarország

• Családi Pack Akció!

• Glamour Gasztro Napok a Branco Steak
House-ban

Magánvállalkozók napján október 9-14 között 2 db 30
cm-es pizza rendelése esetén, ajándékba adunk egy
26 cm-es választható pizzát Metro-Glamour kupon
felmutatása esetén. Az akció 11-18 óra között érvényes.

-40% minden kávé árából

• Glamour Gasztronapok a Branco Steak Houseban

• Családi Pack

-20% a napi ajánlat árából, 2019. Október 8-13. között.

Sziasztok! a Glamour napokon visszatér a családi pack
akciónk, ha 2 db 30 cm-es pizzát rendelsz 1 db 26 cmes pizzát kapsz ajándékba!!!

• Glamour Gasztronapok a Branco Steak Houseban
-25% minden üdítő árából, 2019.október 8-13. között.

• Glamour Gasztronapok a Branco Steak Houseban

RESTAURANT

-30% minden desszert árából, 2019.oktüber 8-13.
között.

}} Ártánd, 4115 Magyarország

• Glamour menü, most 20% kedvezménnyel

• Finom kávé Ártándon!

Glamour menü (2018. Október 9-14. között, 20%
kedvezménnyel.) -Kecskesajtos bélszín carpaccio
-Bölény steak juhtúróval töltött burgonya papuccsal

Minden ala carte fogyasztás mellé egy finom kávét
adunk.Kérem rendeléskor jelezze, hogy honnan értesült
a kedvezményről.

• Finom Üdítő
5000 Ft feletti fogyasztás után üdítőt adunk
ajándékba.A kedvezmények nem összevonhatóak!

CASINO SOPRON

• Határ Bisztró

}} Sopron, Lackner Kristóf u. 33, 9400
Magyarország

Minden 20.000 Ft feletti fogyasztás esetén 20%
kedvezményt biztosítunk a számla végösszegéből.
Kérem jelezze, hogy honnan értesült a kedvezményről.

• Kockáztass és Koktélozz!

• Határ Bisztró

Minden kedves vendégünknek, aki a Nyerőautomatán
játszik és koktélt rendel, plusz egy koktélt kap. Az
étlapon szereplő minden koktélra él a kedvezmény.
Kérem, rendeléskor hivatkozzon az akcióra.

Minden 25.000 Ft feletti fogyasztás esetén 25%
kedvezményt biztosítunk a számla végösszegéből.
Kérem jelezze, hogy honnan értesült a kedvezményről.

• Határ Bisztró

• Kockáztass és Koktélozz!

Minden 30.000 Ft feletti fogyasztás esetén 30%
kedvezményt biztosítunk a számla végösszegéből.
Kérem jelezze, hogy honnan értesült a kedvezményről.

Minden kedves vendégünknek, aki a Nyerőautomatán
játszik és koktélt rendel, plusz egy koktélt kap. Az
étlapon szereplő minden koktélra él a kedvezmény.
Kérem, rendeléskor hivatkozzon az akcióra.
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BM BÜFÉ

P27-PIZZÉRIA

}} Debrecen, Budai Ézsaiás u., 4030
Magyarország

}} Encs, Petőfi út, 3860 Magyarország
• Ajándék Üdítő!

• BM büfé

20% Kedvezmény!Gyros tál rendelése esetén ajándék
0,5l Coca-cola, Fanta vagy Sprite

5.000 Ft feletti menü fogyasztás esetén 20%
kedvezményt adunk. Kérem rendeléskor jelezze, hogy
honnan értesült a kedvezményről.

• Kedvezményes desszert
Sajttorta 20% kedvezménnyel 3000 Ft rendelés esetén.

• BM BÜFÉ

• Mákos guba kedvezménnyel

10.000 Ft feletti fogyasztás esetén 25% kedvezményt
adunk. Kérem rendeléskor jelezze, hogy honnan
értesült a kedvezményről.

20% kedvezmény mákos gubára 3000 Ft feletti
rendelés esetén.

• Palacsinta kedvezménnyel

• BM BÜFÉ

Izes palacsinta 20% kedvezménnyel 3000 Ft rendelés
felett.

5.000 Ft feletti péksütemény vásárlás esetén 20%
kedvezményt adunk. Kérem rendeléskor jelezze, hogy
honnan értesült a kedvezményről.

• Palacsinta kedvezménnyel

• BM BÜFÉ

20% kedvezmény kakaós palacsintára 3000 Ft rendelés
felett.

2.000 Ft feletti fogyasztás esetén kávét adunk
ajándékba. Kérem rendeléskor jelezze, hogy honnan
értesült a kedvezményről.

• BM büfé

KALAPOS VENDÉGLŐ

Ala cart 10.000 Ft feletti rendelés esetén 20%
kedvezményt biztosítunk a végösszegből. Kérem
jelezze, honnan értesült a kedvezményről.

}} Győr, József Attila u., 9028 Magyarország
• A la carte rendelés esetén a capucino 20%
kedvezménnyel!
A la carte rendelés esetén a capucino 20%
kedvezménnyel!

BÖLLÉR SÖRÖZŐ

• A la carte rendelés esetén a fagylat 20%
kedvezménnyel!

}} Várpalota, Radnóti Miklós u. 44, 8100
Magyarország

A la carte rendelés esetén a fagylat 20%
kedvezménnyel!

• Unicum akció!!!
2019 október 8-án Unicum akció:0,3cl 414Ft 0,5cl
680Ft

• A la carte rendelés esetén a jegeskávé 20%
kedvezménnyel!

• Zwack Italok Jóáron

A la carte rendelés esetén a jegeskávé 20%
kedvezménnyel!

Október 10-én kedvezményes áron a Zwack Unicum
0,05dl 550Ft!!!!Az egyéb Zwack termékek is kedvező
áron elérhetők!!!!

• A la carte rendelés esetén a kávé 20%
kedvezménnyel!
A la carte rendelés esetén a kávé 20% kedvezménnyel!

• A la carte rendelés esetén a palacsinta 20%
kedvezménnyel!
A la carte rendelés esetén a palacsinta 20%
kedvezménnyel!
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BAROSS BÜFÉ

NÉGY TÓ PANZIÓ

}} Győr, Bem tér, 9024 Magyarország

}} Cered, 3123 Magyarország

• 10% kedvezmény a chipsek árából

• Frissítő napok

10% kedvezmény a chipsek árából

A kávé árából 20% kedvezmény október 08 és 13 között

• 10% kedvezmény a hamburgerek árából

• Frissítő napok

10% kedvezmény a hamburgerek árából

A cappuccino árából 20% kedvezmény október 08-13
között

• 10% kedvezmény a meleg szendvicsek árából

• Frissítő napok

10% kedvezmény a meleg szendvicsek árából

A latte árából 20% kedvezmény október 08-13 között

• 10% kedvezmény az kávék árából

• Frissítő napok

10% kedvezmény az kávék árából

A melange árából 20% kedvezmény október 08-13
között

• 10% kedvezmény az üdítők árából
10% kedvezmény az üdítők árából

• Frissítő napok
A hosszú kávé árából 20% kedvezmény október 08-13
között

BACON BURGER
}} Tata, Piac tér, 2890 Magyarország

MAGYAROS FALATOZÓ

• Étel akció! Glamour-kuponnal 20%
kedvezmény

}} Debrecen, Vámospércsi út 93, 4034
Magyarország

Glamour-kuponnal 20% kedvezmény Ételeink árából!

• Glamour napok a Bacon Burgerben!

• Ebédeljen a Magyaros Falatozóban!

Glamour-kuponnal 20% kedvezmény napi ajánlatunk
árából!

Minden 10.000 Ft feletti fogyasztás esetén 15%
kedvezményt biztosítunk a számla végösszegéből.

• Glamour napok a BaconBurberben!

• Falatozó

Glamour-kuponnal 20% kedvezmény alkoholmentes
Italaink árából!

Minden 25.000 Ft feletti fogyasztás esetén 25%
kedvezményt biztosítunk a számla végösszegéből.

• Ital akció! Glamour-kuponnal 20%
kedvezmény

• Magyaros Falatozó
Október 10-én minden 5.000 Ft feletti fogyasztás
árából 10% kedvezményt biztosítunk.

Glamour-kuponnal 20% kedvezmény alkoholos Italaink
árából!

• Magyaros Falatozó

• Sültkrumpli akció! Glamour-kuponnal 20%
kedvezmény

Minden 20.000 Ft feletti fogyasztás esetén 20%
kedvezményt biztosítunk a számla végösszegéből.

Glamour-kuponnal 20% kedvezmény a sültkrumpli
árából!
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SOMA PIZZÉRIA-GYROS BÁR

KOPPÁNY KALANDPARK

}} Hosszúpályi, Debreceni u. 8, 4274
Magyarország

}} Debrecen, Haláp, 4078 Magyarország
• Koppány Kalandpark

• Pizza akció a Somában!

A drótköteles kalandpályát 10% kedvezménnyel
használhatják kedves vendégeink!

3 pizza csak 2490 Ft! Választható pizzák: sonkás, hawaii,
szalámis, 4 sajtos, pfefferoni és gombás.

• Koppány Kalandpark!

• Soma Pizzéria-Gyros Bár

A drótköteles kalandpályát 20% kedvezménnyel
használhatják kedves vendégeink! Ha ebédet is
rendelnek.Bejelentkezés szükséges.

3 pizza csak 2490 Ft! Választható pizzák: sonkás, Hawaii,
szalámis, 4 sajtos, pfefferoni és gombás.

NAGYMAMA KONYHÁJA

CENTRÁL PIZZÉRIA

}} Sopron, Verő József u. 1, 9400 Magyarország

}} Encs, Petőfi út, 3860 Magyarország

• Kóstolja meg Kávénkat!

• Desszert akció
3 db 32-es pizza fogyasztása esetén a desszert 20%
kedvezménnyel.

Minden kedves vendégünknek a kávé árából 10%
kedvezményt adunk! Fizetéskor kérém hivatkozon
akciónkra

• Gyros tál akció !

• Édesítse meg napját a Mediterrano Étterembe

Az adott időszakban 20% kedvezmény a helyben
fogyasztott Gyros tálakra !

Október 10-én minden kedves vendégünknek, 4000.a’la cart étel fogyasztás esetén egy Stracchatella
Tiramisu desszertre a vendégünk! Fizetéskor kérém
hivatkozon akciónkra.

• Palacsinta kedvezménnyel
20% kedvezmény a túrós palacsintára 3000 Ft
fogyasztás felett.

• Palacsinta kedvezménnyel
20% kedvezmény a nutellás palacsintára ,3000 Ft
feletti fogyasztás esetén.

GAZDABOLT NAGYBAJCS

• Palacsinta kedvezménnyel

}} Nagybajcs, 9063 Magyarország

20% kedvezmény a kakaós palacsintára 3000 Ft feletti
fogyasztás felett.

• 2db 10 literes virágföld vásárlása esetén a 3.
féláron!
2db 5literes virágföld vásárlása esetén a 3.at féláron
adjuk!

• Ültessen Velünk!
20%os kedvezmény az 5 ,10,és 20 literes virágföldekre.
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DEGESZ ÉTTEREM

ERZSIKE KONYHÁJA KIFŐZDE

}} Pécs, Ybl Miklós u. 2, 7633 Hungary

}} Budapest, Kossuth tér, 1191 Magyarország

• A’la carte fogyasztáshoz ajándék desszert

• Metro-Glamour Gasztronapok Erzsike
konyhájában

A’la carte fogyasztáshoz ajándék desszerttel
kedveskedünk Vendégeinknek. Kérjük hivatkozzon
a Magánvállalkozók Napjára.

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont: 20% a napi ajánlat árából

• A’la carte fogyasztáshoz ajándék desszert

• Metro-Glamour Gasztronapok Erzsike
konyhájában

A’la carte fogyasztáshoz ajándék desszerttel
kedveskedünk Vendégeinknek. Kérjük hivatkozzon
a Magánvállalkozók Napjára.

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont: 30% a minden desszert
árából

• A’la carte fogyasztáshoz ajándék desszert
A’la carte fogyasztáshoz ajándék desszerttel
kedveskedünk Vendégeinknek. Kérjük hivatkozzon
a Magánvállalkozók Napjára.

SARLÓSPUSZTA ÉTTEREM
}} Tatárszentgyörgy, Sarlóspuszta hrsz 0167/2,
2375 Magyarország

DÖRGICSE PIZZÉRIA
}} Tét, Arany János u. 2, 9100 Magyarország

• 20% kedvezmény!

• 10000 Ft feletti rendelés esetén 2L CocaCola ajándékba!

• Desszert akció!

Napi ajánlat árából 20% kedvezmény.
30% kedvezmény a desszertek árából.

10000 Ft feletti rendelés esetén 2L Coca-Cola
ajándékba!

• Koktélozzon nálunk!
20% kedvezmény minden alkoholos ital árából.

• 2 pizza vásárlása esetén 05 coca-cola
ajándékba

• Üdítő frisseség!

2 pizza vásárlása esetén 05 coca-cola ajándékba

20% kedvezmény az üdítő italok árából.

• 5000 Ft feletti rendelés esetén 0,5 coca-cola
ajándékba
5000 Ft feletti rendelés esetén 0,5 coca-cola
ajándékba

• Helyben fogyasztás esetén a kávé a mi
ajándékunk!
Helyben fogyasztás esetén a kávé a mi ajándékunk!

• Helyben fogyasztott 2 pizza esetén a kévék
20% kedvezménnyel
Helyben fogyasztott 2 pizza esetén a kévék 20%
kedvezménnyel

30

TÜCSI SÜTI CUKRÁSZDA

KAJÜT VENDÉGLŐ

}} Törökbálint, Baross u. 1, 2045 Magyarország

}} Debrecen, Kishegyesi út 29, 4031
Magyarország

• GLAMOUR NAPOK a TÜCSI SÜTI-ben

• 5+1 menü akció

-20% a napi ajánlat árából.

5 db napi ajánlat vásárlásánál , a 6. menüt mi álljuk

• GLAMOUR NAPOK a TÜCSI SÜTI-ben

• Állítsd össze saját menüdet

-25% minden üdítő árából

Állítsd össze saját ébédedet, többféle levesünk, és
főételeink közül, mi pedig helyben fogyasztáskor
limonádét adunk ajándékba.

• GLAMOUR NAPOK a TÜCSI SÜTI-ben
-30% minden desszert árából

• GLAMOUR NAPOK a TÜCSi SÜTI-ben

• Frissüljön fel a nagy melegben

-40% minden kávé árából

A helyben fogyasztott napi ajánlatunk mellé Ajándek
házi limonádé jár!

• Kedvezményes sütizés!

• Helyben fogyasztott napi ajánlatunk mellé
ajándék kávé.

2018. Október 9-14 között helyben fogyasztás esetén
20% kedvezményt biztosítunk a vásárlásban megfáradt
kedves vendégeinknek az akciós kupon felmutatása
ellenében!Szeretettel várjuk Önöket sütijeinkkel, tea-,
forrócsoki- és kávé különlegességeinkkel!

Helyben fogyasztott napi ajánlatunk mellé ajándék kávé.

• Kóstolja meg napi ajánlatunkat.
Kóstolja meg éppen aktuális napi ajánlatunkat a Kajüt
Étteremben, és egy finom limonádéval öblitse le amit
mi állunk Önnek.

KIRÁLY PIZZA
}} Miskolc, Déryné u. 7, 3525 Magyarország

NIMRÓD VENDÉGLŐ

• 20% kedvezmény minden ételünk árából
20%

}} Győr, Nagy Imre u. 50, 9024 Magyarország

• 20% kedvezmény minden minden pizzára

• 20% kedvezmény a számla végösszegéből

Tarjás pizzák 20% kedvezménnyel

20% kedvezmény a számla végösszegébő

• 20% kedvezmény minden pizzára
Kolbászos pizzák 20% kedvezménnyel

• 20%-os kedvezmény minden pizzára
Dolce Vita pizzák 20% kedveznénnyel

• 20%-os kedvezményes napok
Margaréta pizzák 20% kedvezménnyel
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ALHAMBRA ÉTTEREM

ÁM BÁR

}} Hajdúszoboszló, Mátyás király stny. 6, 4200
Magyarország

}} Ózd, 3600 Magyarország
• Italakció

• 50% kedvezmény

Borsodi Friss alk.mentes 20% kedvezmény

Minden helyben fogyasztott Főételeinkre 50%
kedvezményt adunk

• kávé
10% kávé

• 50% kedvezmény

• sör

MInden helyben fogyasztott desszertjeinkre 50%
kedvezményt adunk

csapolt borsodi 10%

• sör

• 50% kedvezmény leveseinkre

borsodi üveges 10%

Minden helyben fogyasztott levesünkre 50%
kedvezményt adunk

• sör

• 50%-os kedvezmény helyben fogyasztott
ételeinkre

alk.mentes 10%

Jöjjön el nálunk és az étlapból kiválasztott ételeink
árából 50% kedvezményt adunk.

ETNA PIZZÉRIA

• Hotel Járja Hajdúszoboszló
Foglaljon a Hotel Járjaba 10.08-10.13 között, és mi
félpanziós ellátást adunk ajándékba

}} Nyékládháza, Vasút u. 13, 3433 Magyarország
• Rendelje nálunk salátáját
Minden általunk forgalmazott saláta árából 20%
kedvezmény biztositunk kedves megrendelőinknek

SEBESTYÉN CUKRÁSZDA

• Saláta nap
Cézár Saláta 20%kevezmény

}} Hajdúnánás, Óvoda u., 4080 Magyarország

• Saláta napok

• 20% kedvezmény

Vega saláta 20% kedvezmény

A kávé fogyasztásból 20% kedvezményt biztosítunk.

• Saláta napok

• Francia krémes akció

Tonhal saláta 20% kedvezmény

Francia krémes árából 20% kedvezmény.

• Saláta napok

• Krémes akció

Görög saláta 20% kedveznény

Minden krémes árából 20% kedvezmény

• Somlói akció
Minden somlói galuska árából 20% kedvezmény.

• Krémes Akció
20% kedvezmény minden krémes árából
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KEREZSI ÉTKEZDE

GYÖMBÉR BÜFÉ

}} Hajdúnánás, Mátyás király u., 4080
Magyarország

}} Budapest, Színesfém u. 12, 1211 Magyarország
• Metro-Glamour Gasztronapok a Gyömbér
Büfében

• 20% kedvezmény a desszertekből
20% kedvezmény a desszertek árából

A Metro-Glamour Gaztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont(okat):40% minden kávé
árából

• 20% kedvezmény a kávé árából
20% kedvezmény a kávé árából

• Metro-Glamour Gasztronapok a Gyömbér
Büfében

• 20% kedvezmény a készételekből
20% kedvezmény a készételek árából

A Metro-Glamour Gaztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont(okat):20% a napi ajánlat
árából

• 20% kedvezmény a napi ajánlatból
20% kedvezmény a napi ajánlat árából

• 20% kedvezmény az üditőkből
20% kedvezmény minden üditő árából

PLINTENBURG ÉTTEREM
}} Visegrád, Révkikötő, 2025 Magyarország

KOCKA CREWW

• Egyen egy jót és meghívjuk egy jó kis kalandra
Október 8-tól 13-ig minden 5000 Ft feletti fogyasztás
esetén ajándék kalandpark belépőt adunk ajándékba
(1fő)

}} Kazincbarcika, 3700 Magyarország
• Desszert

• Kedvezmèny alkoholos italaink àràbôl

30%kedvezmény minden desszert árából

• Saláták kedvezménye

Oktober 8 es oktober 13 kozott -20% kedvezmenyt
adunk alkoholos italaink àràbol minimum 5000 forint
fogyasztas esetèn

Minden salátára 20% kedvezményt biztosítunk
2018.10.09-14. között.

• Saláták Kedvezménye
Cézár Saláta 20% kedvezménnyel

• Saláták kedvezménye
Görög Saláta 20% kedvezménnyel

• üditő
minden üditő 10% kedvezmény
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HBH BAJORSÖRHÁZ

BÁDOG BÜFÉ

}} Kazincbarcika, 1/B, Bercsényi u., 3700
Magyarország

}} Budapest, 1121 Magyarország
• Kedvezmények a Bádog Büfében

• Desszertnapok

Zona adag babgulyás áráért egész adagot adunk.

10000 ft feletti fogyasztás esetén 2db ajándék
desszert

• 20% mindenre
20% kedvezményt adunk minden kedves vendégünknek.

• Glamour

• Legyen a vendégünk!

20% a napi ajánlat árából

3000 Ft feletti vásárlás esetén 0,5 l -es üdítőt
ajándékba adunk.

• Glamour
Kávé 10% kedvezmény

• Glamour
Hosszú kávé 10% kedvezmény

FÁCÁNKAKAS BÜFÉ

• Glamour

}} Debrecen, Maróthi György u. 38, 4029
Magyarország

Capuccino10% kedvezmény

• Grizzly Falatozó

HÁZIAS KIFŐZDE

A grizzly menühöz egy üdítőt 0.33 (coca-cola terméket)
italt adunk ajándékba!

• Pizzázzon a Fácánkakasban!

}} Taksony, Fő út 87, 2335 Magyarország

3 pizza rendelése esetén a 4. pizza ajándék!Kérem
jelezze, hogy, honnan értesült a kedvezményről!

• Metro-Glamour Gasztronapok a Házias
Kifőzdében Taksonyban

• Szórakozzon a Fácán sörözőben!

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :-30% minden desszert
árából

Fogyasszon 2 pohár tequila-t vagy 2 pohár whisky
colát és a 3. pohár ajándék.Kérem jelezze, hogy, honnan
értesült a kedvezményről!

• Metro-Glamour Gasztronapok a Házias
Kifőzdében Taksonyban

• Szórakozzon a Valhalla sörözőben!
Fogyasszon 2 pohár tequila-t vagz 2 pohár whisky
colat és a 3 pohár ajándék.Kérem jelezze, hogy, honnan
értesült a kedvezményről!

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :-25% minden üdítő árából
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RÓZSÁS CSÁRDA

TAR PIZZA

}} Debrecen, Szentgyörgyfalvi út 7, 4225
Magyarország

}} Debrecen, Borz u. 25, 4026 Magyarország
• Tar Pizza

• Rózsás ajánlat

Hivatkozzon a magánvállalkozások napjára, vásároljon
15.000 Ft értékben helyben fogyasztásnál és 10%
kedvezményt adunk a számla végösszegéből..

Vacsorázzon nálunk 10.10-én , és a számla
végösszegéből 50% kedvezményt adunk.

• Tar Pizza kedvezmény

• Rózsás Ajánlat

Vásároljon nálunk a kinálatunkból 5 pizzát, és hatodikat
ajándékba adjuk.

Vacsorázzon nálunk 10.10-én ,kóstolja meg
Halászleveinket, amit most 50% kedvezménnyel adunk.

• Tar Pizza Kedvezmény

• Rózsás Ajánlat

Kv-z velünk .... 5+1 akció!

10.10-én minden Limonádénk 50% kedvezménnyel
fogyasztható

• Rózsás Ajánlat
10.10 -én minden nálunk fogyasztott italokra 50%
kedvezményt adunk.

PIZZA HOLIDAY

• Rózsás Akció

}} Debrecen, Debrecen, Szent Anna u. & Baross u
& Nap u, 4024 Magyarország

10.10-én egyet fizet, 2 ehet akció a teljes kínálatunkra.

• Pizza Haliday ajánlat
Sonkás-kukoricás pizza akció:vásároljon 2 db sonkás
kukoricás pizzát és most csak 1550 ft fizessen

HAVANNA CLUB

• Pizza Holiday

}} Putnok, Bajcsy-Zsilinszky út, 3630
Magyarország

Sonkás pizza akció:2 db sonkás pizza vásárlása esetén
most csak 1550Ft-ba kerül!

• Pizza Holiday akció

• Pizza napok

Szalámis Pizza akció:2 db szalámis pizza vásárlása
esetén most csak 1550 Ft -ba kerül

Amigó pizza 20% kedvezmény helyben fogyasztáskor

• Pizza Napok

• Pizza Holiday akció

BBQ Pizza 20% kedvezmény helyben fogyasztás

Egyet fizet, kettőt kap akció, a megjelölt Pizzáinkra.

• Pizza Napok
Calzone Pizza 20% kedvezmény helyben fogyasztás

• Pizza napok

KEVE BISZTRO

Cserkész Pizza 20% kedvezmény helyben fogyasztás

• Pizza napok Havannábon

}} Budapest, Keve u. 1, 1183 Magyarország

Minden 28 cm-es pizza árából 20% kedvezményt
biztositunk helyben fogyasztás esetén

• Keve Bisztro Akció
20% kedvezmény Desszertre, Savanyúság, Saláta,
Kávéra, Levesekre
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PIPA CSÁRDA

RIGÓ JANCSI CUKRÁSZDA

}} Mogyoród, 2146 Magyarország

}} Budapest, Böszörményi út, Magyarország

• Sajttal, sonkával töltött pulykamell
vegyeskörettel

• Rigó Jancsi
Minden 10.000 forint feletti helyben fogasztásból 20%
kedvezményt adunk.

Sajttal, sonkával töltött pulykamell vegyeskörettel 20%
kedvezmennyel

KAJ-ÁLOM KIFŐZDE

BOGRÁCS VENDÉGLŐ

}} Budapest, Karácsony Sándor u. 10, 1211
Magyarország

}} Budapest, Katona József u. 54, 1215
Magyarország

• Metro-Glamour Gasztronapok a Kaj-álom
kifőzdében

• Metro-Glamour Gasztronapok Bogrács
Vendéglőben

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :-40% minden kávé árából

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :-25% minden üdítő árából

• Metro-Glamour Gsztronapok a Kaj-Álom
Kifőzdében
A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont:20% a napi ajánlat árából

AMSTEL PIZZÉRIA
}} Szentendre, Kálvária út 63, 2000
Magyarország

ACAPELLE ÉTTEREM

• Egyen egy finomat és megajándékozzuk

}} Ózd, Vasvár út 37, 3600 Magyarország

Október 8-től 10-ig minden 5000 forint feletti helyben
fogyasztás esetén vendégünk egy desszertre.

• aCapella Glamour koktél napok

• Kedvezmenyes napok

Minden koktél árából 20% kedvezményt biztositunk

Oktober 8-10 kozott minden helyben fogyaszto
vendegunk 5000 forint felett ajandek energiaitalt
adunk vendegeinknek.

• Glamour
Mojito 20% kedvezmény

• Glamour

• Kedvezmenyes napok

Green Day 20% kedvezmény

Oktober 8 es 10 kozott 10.000 ft feletti helyben
fogyasztas eseten ajandek 4cl valaszthato ital.

• Glamour

• Kedvezmnyes napok

Avalon 20% kedvezmény

Oktober 8 es oktober 10 kozott minden 7000 ft feletti
helyben fogyasztas esetén ajandek gesztenyepüré.

• Glamour
Samantha 20% kedvezmény

• Kevezmenyes napjaink
Oktober 8 es 10 kozott minden 10.000 forint helyben
fogyasztas eseten, ajandek palacsinta.
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ONEBIT PIZZÉRIA

THERMAL PUB BÜKFÜRDŐ

}} Komárom, Táncsics Mihály u. 32, 2900
Magyarország

}} Bük, Termál krt. 2, 9740 Magyarország
• Ételét ha eszi 10%-át nyeri!

• 10% kedvezény a gyrosra elviteles rendelés
esetén

Egy különleges ajánlattal kedveskedünk vendégeinknek
minden helyben fogyasztott étel árából 10% ot adunk.
Fizetéskor kérjük hivatkozzon az ajánlatra.

10% kedvezény a gyrosra elviteles rendelés esetén

• Ételét ha eszi 10%-át nyeri!

• 10% kedvezény a hamburgerre elviteles
rendelés esetén

Egy különleges ajánlattal kedveskedünk vendégeinknek
minden helyben fogyasztott üdítő árából 10% ot adunk.
Kérjük fizetéskor hivatkozzon az ajánlatunkra.

10% kedvezény a hamburgerre elviteles rendelés
esetén

• Ételét ha eszi 10%-át nyeri!

• 10% kedvezény a palacsintára elviteles
rendelés esetén

10% kedvezményt adunk a desszertjeink árából.
Fizetéskor kérjük hivatkozzon az ajánlatunkra.

10% kedvezény a palacsintára elviteles rendelés esetén

• Jöj jön be egy limonádéra!

• 10% kedvezény a pizzára elviteles rendelés
esetén

10% kedvezményt adunk a limonádé árából. Fizetéskor
kérjük hivatkozzon az ajánlatunkra.

10% kedvezény a pizzára elviteles rendelés esetén

• Jöj jön be hozzánk egy délutáni kávézásra!

• 10% kedvezény a salátára elviteles rendelés
esetén

Minden nap 15:00 -tól a persszó kávé fogyasztása
mellé ajándék süteménnyel kedveskedönk kedves
vendégeinknek.

10% kedvezény a salátára elviteles rendelés esetén

PEPO PIZZA

KINCSEM WELLNESS HOTEL

}} Pápa, Wesselényi u. 5, 8500 Magyarország

}} Kisbér, Kossuth Lajos u. 69, 2870
Magyarország

• 10% kedvezmény tésztáink árából!

• 10% kedvezmény alkoholmentes
italfogyasztásra

Helyben fogyasztás esetén a tészták árából 10%
kedvezmény!

10% kedvezmény alkoholmentes italfogyasztásra

• 5% Kedvezmény hamburgerink árából

• 10% kedvezmény alkoholos italfogyasztásra

Helyben fogyasztás esetén a hamburgereink árából 5%
kedvezmény!

10% kedvezmény alkoholos italfogyasztásra

• Kávéink 20% kedvezménnyel!

• 10% kedvezmény kávé fogyasztásra

Helyben fogyasztás esetén az kávék árából 20%
kedvezmény!

10% kedvezmény kávé fogyasztásra

• 10% kedvezmény a wellness belépőre

• Pizzák 10% kedvezménnyel!

10% kedvezmény a wellness belépőre

Helyben fogyasztás esetén az pizzák árából 10%
kedvezmény!

• 10% kedvezmény desszert fogyasztásra
10% kedvezmény desszert fogyasztásra

• Üdítők 20 kedvezménnyel!
Helyben fogyasztás esetén az üdítők árából 20%
kedvezmény!
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MEALBOX ÉTTEREM
SZENTENDRE

PEPITA MACSKA VINTAGE
SZERENCS

}} Szentendre, Kálvária út 9, 2000 Magyarország

}} Szerencs, Jókai u. 18, 3900 Magyarország

• Ajandèk

• Kézműves hamburgerek, mert teli hassal jobb
vásárolni!

Október 10-én minden főétel mellé ajándék palacsintát
adunk vendégeinknek helyben fogyasztás esetén.

Házi készítésű hamburgereink 20% kedvezménnyel.
Ajánlatunk a Glamour napok ideje alatt érvényes!

• Ajándék desszert

• Palacsintázz a Pepita Macskában

Október 11-én minden főétel mellé ajándék palacsintát
adunk vendégeinknek helyben fogyasztás esetén.

20% kedvezmény az adott napokon a nutellás
palacsintára az a’la carte fogyasztás mellé.

• Ajándèk palacsinta

• Palacsintázz a Pepita Macskában

Október 9-én minden főétel mellé ajándék palacsintát
adunk vendégeinknek helyben fogyasztás esetén.

20% kedvezmény az ízes palacsintákra az adott
napokon az a’la carte fogyasztás mellé.

• Ajándék palacsinta minden főételünk mellé

• Palacsintázz a Pepita Macskában

Október 8-àn minden főétel mellé ajándék palacsintát
adunk vendégeinknek helyben fogyasztás esetén.

20% kedvezmény az ízes palacsintákra az adott
napokon az a’la carte fogyasztás mellé.

• Palacsintázz a Pepita Macskában
20% kedvezmény a túrós palacsintára az adott napokon
az a’la carte fogyasztás mellé.

LA CASA NOSTRA ÉTTEREM
ŐNOD
}} Ónod, Rákóczi u., 3551 Magyarország

DOBOGÓKŐ JURTA SZÁLLÁS

• Egész napos energia kedvező áron!

}} Pilisszentkereszt, Eötvös Lóránd u. 10, 2098
Magyarország

Október 8-án minden kedves vendégünknek 20%
kedvezményt adunk kávé fogyasztáskor!

• Menü kedvezménnyel !

• Forró gyömbér

A helyben fogyasztott menüre 20% kedvezmény!

Helyben fogyasztas esetén 3000 ft felett
megajandekozzuk egy forró gyömbér teával

• Szálló Vendégeinknek ajándék forró gyömbér
tea
Október 9-14-ig jurta szállásunkon megszálló vendünk
híres forró gyömbér teánkra vendégünk

PISTI ÉTELBÁR
}} Mátészalka, Kálvin tér 11, 4700 Magyarország
• Kedvezményes desszert!
30% kedvezmény a desszert árából
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CORVIN PUB

PALI BÁCSI BOROZÓJA

}} Budapest, Corvin tér 6, 1011 Hungary

}} Budapest, Tartsay Vilmos u., Magyarország

• Pezsgőzz a barátaiddal!

• Réteskre kedvezmény!

20 fős előfoglalásos vacsora esetén a 2. üveg
Kreinbacher pezsgőre 20% kedvezményt adunk.

Ebédmenü mellé a meggyes rétesre 20% kedvezményt
adunk.

• Rétest az ebéd mellé!
Ebédmenü mellé 20% kedvezményt adunk a meggyes
rétesre.

PICNIC BUDAPEST
}} Budapest, Döbrentei tér, Magyarország

CAKUMPAKK BISZTRÓ

• 5+1 Aperol akció a Picnicben
5 Aperol után a 6. ajándék

}} Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky út 15, 2500
Magyarország

• Hűsíts a Picnicben!
4 juice mellé az 5.-et ajándékba adjuk!

• Fiom kávé kedvezménnyel

• Pezsgőzz a Picnicben!

Oktober 8 es oktober 13 kozott kávéink árából -40%
kedvezményt biztositunk kedves vendégeinknek.

Baráti társaságoknak a 2. üveg pezsgőre 15%
kedvezményt adunk.

• Minden főétel mellé ajándék desszert

• Piknikezz a Picnicben!

Október 8-10-ig minden helyben fogyasztott foetelunk
mellé vendégünk egy finom desszertre.

Baráti társaságoknak a 2. üveg borra 15% kedvezményt
adunk!

• Napi ajanlatunkbol kedvezmeny, finom
ételekkel várjuk

• Ünnepelj a Picnicben!
A 2. üveg prosecco 15% kedvezménnyel a Picnicben!

Oktober 8 és oktober 13 kozott napi ajanlatunkbol -20%
kedvezményt adunk kedves vásárlóinknak.

HOMÁLY GRILL&BÁR
}} Bicske, Kossuth tér 3, 2060 Magyarország
• 20%-os nap a Homályban!
20% kedvezmény minden étel árából. Más
kedvezménnyel össze nem vonható.

• Homály ajánlat 2
20% kedvezmény minden alkoholos ital árából. Más
kedvezménnyel össze nem vonható

• Homály ajánlat 3
20% kedvezmény minden üdítő árából. Más
kedvezménnyel össze nem vonható

• Homály ajánlat 4
20% kedvezmény minden kávé árából. Más
kedvezménnyel össze nem vonható
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SÁRKÁNY ÉTTEREM

PERON M PIZZÈRIA

}} Csorna, Bartók Béla út 69, 9300 Magyarország

}} Győr, Magyarország

• Capuccinó kedvezményesen!

• Kóstolja meg kedvezményesen pizzáinkat!

Október 8-án 20% kedvezménnyel fogyaszthatja
éttermünkben a Capuccinót.

Helyben fogyasztott sonkás pizzánkat 1310.- Ft helyett
1000 Ft.-ért fogyaszthatják!

• Fagylaltkehely akció!

• Kóstolja meg pizzáinkat kedvezményes áron!

Október 8-án 20%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
Fagylaltkelyhünket!

Helyben fogyasztott tarjás pizzánkat 1310.- Ft helyett
1000 Ft.-ért fogyaszthatják!

• Kávé kedvezményesen!

• Kóstolja meg pizzáinkat kedvezményes áron!

Október 8-án 20%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk eszpresszó kávénkat!

Helyben fogyasztott sonkás-gombás pizzánkat 1310.- Ft
helyett 1000 Ft.-ért fogyaszthatják!

• Pepsi cola akció!

• Kóstolja meg pizzáinkat kedvezményes áron!

Október 8-án 20%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk a 0,2l Pepsi colát!

Helyben fogyasztott kukoricás pizzánkat 1310.- Ft
helyett 1000 Ft.-ért fogyaszthatják!

• Somlói Galuska akció!

• Kóstolja meg pizzáinkat kedvezményesen!

Október 8-án 20%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
Somlói Galuskánkat!

Helyben fogyasztott szalámis pizzánkat 1310.- Ft
helyett 1000 Ft.-ért fogyaszthatják!

NAPKÖZI BISZTRÓ

ÉTELBOLT

}} Pomáz, Kandó Kálmán u. 1, 2013 Magyarország

}} Budapest, Böszörményi út, 1126 Magyarország

• Kedvezmeny roviditalainkbol

• Desszert kedvezmény

Oktober 8 es oktober 13 kozott -20% kedvezmènyt
biztositunk rovid italaink àràból

A desszertek árából 30% kedvezményt adunk.

• Kedvezmenyes nap
Október 9-èn -20% kedvezmenyt biztositunk
sajtgolyóink árából.

KEDVES KÁVÉZÓ

• Napi ajanlatunkbol -20%

}} Szentendre, Fő tér 13, 2000 Magyarország

Oktober 8 es oktober 13 kozott napi ajanlatunkbol -20%
kedvezmènyt biztositunk

• 2 hamburger mellé ajándék üdítő

• Napi akcio

Október 9-12-ig két hamburger mellé ajándék üdítőt
adunk ajándékba kedves vendegeinknek.

Október 11-én -20% kedvezmenyt biztositunk
sajtgolyóink árából.

• Napi ajánlatunkból -20% kedvezmény

• Sajt golyó

Oktober 8 es Oktober 13 kozott -20% kedvezményt
adunk napi ajanlatunkbol kedves vasarloinknak.

Október 8-àn -20% kedvezmenyt biztositunk
sajtgolyóink árából.
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NÁDAS PIHENŐPARK

MOM ÉTTEREM

}} Vasad, Monori út 100, 2211 Magyarország

}} Budapest, Alkotás u. 53, 1123 Magyarország

• Kényeztesse magát wellness részlegünkben
kedvezményesen!

• Desszert I.

Magánvállalkozók napján a wellnwess részlegünk
használatánál 20% kedvezményt biztosítunk Metro
kártya felmutatása ellenében.

• Desszert II.

Ebéd mellé 20% kedvezmény a palacsintákra.
Ebédmenü mellé 20% kedvezmény a tiramisura.

• Desszert III.
Ebédmenü mellé 20% kedvezmény a mákosgubára.

FINCSI ÉTELBÁR

• Desszert IV.

}} Nyíregyháza, Stadion u., 4400 Magyarország

• Salátabár

Ebédmenü mellé 20% kedvezmény a gyümölcsrizsre.
Ebédmenü mellé 20% kedvezmény a salátára.

• ajándék üditő
egy számlán történő 3000Ft-os vásárlás esetén
ajándék üditő

• Ajándék üdítő

LA KANTINE ÉTTEREM

Egy számlán történő 3ezer ft feletti vásárlás esetén
ajándék üdítő

}} Üllő, Zöldmező u. 1, 2225 Magyarország

• kedvezmény a kávéból

• Ebéd után jó kávé kedvezménnyel a La
Kantine étteremben!

20% kedvezmény a kávé árából

• kedvezményes capuccino

3000 Ft /fő feletti fogyasztás esetén 40% kedvezményt
adunk a kávé árából a Magánvállalkozók napján.

20% kedvezmény a capuccino árából

• Frissüljön fel kedvezményesen a La Kantine
Étteremben Üllői!

• kedvezményes desszert
20% kedvezmény a desszertekből

3000 Ft/ fő fogyasztás esetén 25% kedvezményt adunk
az üdítők árából.

• Ebédeljen , kávéját mi álljuk!
Magánvállalkozók napján, Glamour kártya felmutatása
ellenében 2000 Ft értékű ebéd elfogyasztása után
megvendégeljük egy kávéra.
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LEIER CAFE

TINI TANBOLT

}} Győr, Hunyadi u., 9024 Magyarország

}} Székesfehérvár, Budai út 140, 8000
Magyarország

• 10% kedvezmény a heti extra menűre

• Térj be a Tinibe a 20% kedvezményért!

10% kedvezmény a heti extra menűre

2019.október 8-án minden gluténmentes,-és
diabetikus termékünkre -20% kedvezményt adunk!

• 10% kedvezmény a kávékra
10% kedvezmény a kávékra

• Térj be a Tinibe!

• 10% kedvezmény a teákra

Október 9 - 14 között minden glutén,- és diabetikus
termékünkre 20% kedvezményt adunk!

10% kedvezmény a teákra

• 20% kedvezmény minden jégkréme
20% kedvezmény minden jégkréme

• Habzsi-Dőzsi menü

PIZZA MÁGUS

Melegszendvics menüből - 10% kedvezményt adunk
(szendvics+üdítő+jégkrém)

}} Budapest, Kossuth Lajos utca, Magyarország
• Édes élvezet!
3000ft feletti vásárlás estén vendégünk 2 gombóc
fagyira.

JANI CSÁRDA
}} Berettyóújfalu, 4100 Magyarország
• Vacsorázzon a Jani Csárdában

HANGULAT PRESSZÓ

10000 Ft feletti fogyasztás esetén 10% kedvezményt
adunk a vásárlás végösszegéből. Rendelés leadásakor
kérem jelezze, honnan értesült az akcióról.

}} Furta, Szabadság út 2, 4141 Magyarország
• Hangulat Presszó

• Vacsorázzon a Jani Csárdában!

5 cl Jagermeister rendelése esetén 2 dl üdítőt adunk
ajándékba.

20000 Ft feletti fogyasztás esetén 15% kedvezményt
adunk a vásárlás végösszegéből. Rendelés leadásakor
kérem jelezze, honnan értesült az akcióról.

• Hangulat presszó

• Vacsorázzon a Jani Csárdában!

5 cl Unicum rendelése esetén 2 dl üdítőt adunk
ajándékba.

30000 Ft feletti fogyasztás esetén 20% kedvezményt
adunk a vásárlás végösszegéből. Rendelés leadásakor
kérem jelezze, honnan értesült az akcióról.

• KURTA KOCSMA
5 cl Jagermeister rendelése esetén 2 dl üdítőt adunk
ajándékba.

• Kurta Kocsma
5 cl Unicum rendelése esetén 2 dl üdítőt adunk
ajándékba.

• Mini Poharazó
5 cl Jagermeister rendelése esetén 2 dl üdítőt adunk
ajándékba.
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TÁRLAT ÉTTEREM

TECA MAMA VENDÉGLŐ

}} Mór, Deák Ferenc u. 68, 8060 Magyarország

}} Pécs, Darázs dűlő, Magyarország

• Napi menü akció!!!

• Egyen egy finom föételt és adunk egy Somlóit
ajándékba !!

2019 október 8-án a napi menű helyben fogyasztás
esetén 1300Ft!!!

Minden főétel fogyasztása után ajándékba adunk egy
Somlói galuskát.

• Kóstoljon meg Minket!

• Ajándék édesség

2018.október 9-14 közt , Ala Carte főétel mellé ajándék
desszert!

09.09-09.14. között a Harcsapaprikásunk mellé
ajándékba adjuk a Somlói Galuskát az arra jogosúlt
kedves Vendégeinknek

• Spontán felfrissülés!

HOTEL FERIHEGY

A Gesztenyepüré mellé egy Espresso kávét adunk
ajándékba az arra jogosult kedves Vendégeinket!

}} Vecsés, Üllői út 809, 2220 Magyarország
• Foglaljon nálunk, vendégünk egy kávéra!
Glamour napi érkezés estetén vendégünk egy presszó
kávéra, a kupon felmutatása ellenében..

SAROKHÁZ PANZIÓ

• Hétvégi ízélmény!

}} Vecsés, Üllői út 845, 2220 Magyarország

40% kedvezmény risretto árából.

• Hétvégi akció !

• Induljon jól a nap egy espressoval!

40% kedvezmény a kávé árából.

40% kedvezmény az espresso árából.

• Stresszoldó percek!

• Stresszoldó percek!

40% kedvezmény a ristretto árából.

40% kedvezmény a kávé árából.

• Szálljon meg nálunk és vendégünk egy kávéra!
Glamour napi vendégeinknek egy presszó kávéval
kedveskedünk!

HUGO ÉTELBÁR
}} Mór, Cserhát u. 3, 8060 Magyarország

PIZZA MONKEY PÉCS

• Gyerekmenű akció!

}} Pécs, Kolozsvár u., 7623 Magyarország

2018 október 8-án Gyerekmenű 999Ft DinóFigura
mosolyka Burgonyával!!!

• Rendeljen nálunk és egyen finom palacsintát
ingyen.

• 5000Ft rendelés felett 1,25 l -es Coca-Cola
ajándék

Minden helyben átvett rendelésnél 2500 Ft érték
alatt 2 db kakaós palacsinta 2500 Ft felett 4 db kakaós
palacsintát adunk ajándékba 2019. 10. 08-10. 13. között

Rendeljen Tőlünk 2018.október 9-14 közt minimum
5000Ft-ért, és ajándékba adunk 1,25l Coca-Cola-t!

• Pizza napok!
Abban az esetben ha 2 db Sonkás , 2 db kukoricás, 2
db 4 sajtos vagy 2 db tarjás pizza vásárlása esetén
minimum 500 Ft kedvezményt adunk az arra jogosult
Kedves Vendégeinknek !
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DUNA GYÖNGYE
HALÁSZCSÁRDA

CORSO CUKRÁSZDA
}} Székesfehérvár, Mátyás király krt. 7-9, 8000
Magyarország

}} Dunaújváros, Szigeti út 2, 2400 Magyarország

• Torta akció

• Fogyasszon desszertet 30% kedvezménnyel!

2019 október 8-án várjuk szeretettel! Lúdláb tortánk
csak 4700,- forint!

Várjuk szeretettel! Glamour napok ideje alatt minden
desszertünk 30% kedvezménnyel kapható!

• Torta akció!
2019. október 8-án a 16 szeletes Corso torta csak
6500,- forintba kerül!

BURGER 26

• Torta akció!
2018 október 8-án a 16 szeletes csoki tortánk 4700,forintért kapható!

}} Sajószentpéter, Deák Ferenc u. 2, 3770
Magyarország

• Torta akció!

• Üdítő akció

2019 október 8-án a 16 szeletes oroszkrém tortánk
csak 5900,- forintért kapható!

20% kedvezmény a cola üdítőre 3000 Ft fogyasztás
felett,az akciós napokon.

• Torta akció!

• Üdítő akció

2019 október 8-án a 16 szeletes Oreo tortánk csak
6800,- forintért kapható!

20% kedvezmény a narancs üdítőre 3000 Ft fogyasztás
felett az akciós napokon.

• Üdítő akció
20% kedvezmény a 0,33l cola üdítőre , 3000 Ft
fogyasztás felett, az akciós napokon.

AGÁRDI THERMÁLFÜRDŐ
ÉTTERME

• Üdítő akció
20% kedvezmény a 0,33 l-es narancs üdítőre 3000 Ft
fogyasztás felett az akciós napokon.

}} Gárdony, Fürdő tér 1, 2484 Magyarország

• Üdítő akció

• Ajándék krémes!

20% kedvezmény a 0,33 l-es üdítőkre 3000 Ft feletti
fogyasztás esetén az akciós napokon.

2019. október 8-án minden kávé mellé krémest adunk
ajándékba!

ESZI

DONNABELLA PIZZÉRIA

}} Székesfehérvár, Rákóczi u., 8000
Magyarország

}} Várpalota, Tési út 5, 8100 Magyarország
• Gyros Tál akció!!!

• Ajándék üdítő

2019.október 8-án Gyros Tál akció kiszállításban 1400Ft

2019. október 8-án a menü mellé ajándék üdítőt adunk!

• Gyros Hét
2018. Október 9-14 közt rendeljen Tőlünk Gyros Tálat
kedvezményesen csupán 1.200Ft-ért!!!Rendelésfelvétel
csak telefonon, a fenti ár csak kiszállítás esetén
érvényes!
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MB ÉTTEREM

PEPEPANINI

}} Budapest, Konkoly-Thege Miklós út, 1121
Magyarország

}} Debrecen, Kossuth u. 8, 4024 Magyarország
• 3000ft feletti vásárlás esetén egy limonádé
az ajándék.

• Eszömiszom
Szénsavas üdítőkre 15% kedvezmény ebédidő alatt.

Vásárolj 3000ft felett, és a ház ajándéka egy epres
limonádé.

• Felpörgetünk

• Matcha Green Tea Latte

Energiaitalokra 10% kedvezmény a reggeli vásárlása
mellé.

Vásárolj 4000 ft felett az étterembe, és mellé adunk
egy Macha Green Teát.

• Hűsítő ajánlat

• Napi menü mellé ajándékba választhasz egy
finom cappucinot..

Ebédmenü mellé a jégkrémekre 15% kedvezményt
adunk.

A napi menü mellé ajándékba adunk egy finom
cappucinot...

ARA ÉTTERRM

PIZZA-GÁT

}} Mór, Kodály Zoltán u. 2, 8060 Magyarország
• 25% kedvezmény az üdítőkből

}} Derecske, Dobó u. 22, 4130 Magyarország

GLAMOUR kuponnal 25% kedvezményt biztosítunk
minden üdítőnk árából.

• Pizza-Gát
5000 ft felett most mi álljuk az üdítőt! Kérem jelezze,
hogy honnan értesült a kedvezményről.

• Vacsorához 10%
Minden vacsorázó vendég az akció idelje alatt 10% kap
az étel fogyasztásból !

• Pizza-GÁT
20000 Ft feletti helyben fogyasztás esetén,
a végösszegből 20% kedvezményt biztosítunk! Kérem
jelezze, hogy honnan értesült a kedvezményről.

KECSKEMÉT
}} Kecskemét, Magyarország

BIKERS CAFFE

• 20% kedvezmény a kiszállási díjból!

}} Debrecen, Szentgyörgyfalvi út, 4225
Magyarország

Kecskemét belterületén és 20 km-es körzetében 20%
kedvezmény a kiszállási díjból Október 9-14 között!

• Ajándék üditő hamburger menü mellé
Rendelj nálunk hamburger menüt, és ajándékba adunk
egy 0,33-as Coca Colát.

ARANY BIKA ÉTTEREM

• Vasárnapi Pizza akció

}} Debrecen, Piac u. 11, 4025 Magyarország

Október 14.-én minden 30 cm-es alap pizzát 1250-ért
rendelheted.

• Ajándék desszert
Október 8-13 között, a napi menü mellé ajándékba adjuk
az Ön által választott desszertet.
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NIKE ÉTTEREM

ERNHARDT PANZIÓ ÉS ÉTTEREM

}} Balatonfűzfő, Bugyogóforrás Utca 12, 8184
Magyarország

}} Bő, Petőfi Sándor u. 27, 9625 Magyarország
• Jöj jön el hozzánk és fogyasszon kedvére

• Itt mindenki megtalálja a kedvenc menüjét!!!

Jöjjön el hozzánk és minden helyben fogyasztott
desszertünkből 10% kedvezményt biztosítunk kedves
vendégeinknek.Kérjük fizetéskor hivatkozzon a Metro
honlapján lévő ajánlatunkra.

2019.október 8-án 10 féle menüből választhat 990Ftét!!!!

• Itt mindenki megtalálja a maga Menüjét!

• Jöj jön el hozzánk és fogyasszon kedvére!

Menüzzön Nálunk 2018.október 9-14-közt
kedvezményesen 950Ft-ért!

Jöjjön el hozzánk és minden helyben fogyasztott A’la
Carte ételből 10% kedvezményt biztosítunk kedves
vendégeinknek.Kérjük fizetéskor hivatkozzon a Metro
honlapján lévő ajánlatunkra.

• Jöj jön el hozzánk és Fogyasszon Kedvére!

PIZZA BÁZIS LAJOSMIZSE

Jöjjön el hozzánk és minden helyben fogyasztott italból
10% kedvezményt biztosítunk kedves vendégeinknek.
Kérjük fizetéskor hivatkozzon a Metro honlapján lévő
ajánlatunkra.

}} Lajosmizse, Hunyadi u. 31, 6050 Magyarország
• Metro-Glamour napok a Pizza Bázisnál

• Jöj jön el hozzánk és fogyasszon kedvére!

Házhozszállításnál 3 pizza rendeléséhez ajándék 1 l-és
Pepsit adunk.

Jöjjön el hozzánk és minden helyben fogyasztott
kávéból 10% kedvezményt biztosítunk kedves
vendégeinknek.Kérjük fizetéskor hivatkozzon a Metro
honlapján lévő ajánlatunkra.

TÖLGYFA FOGADÓ
}} Fehérvárcsurgó, Dózsa György u. 79, 8052
Magyarország
• Ebédeljen a Tölgyfa Fogadóban!!!
2019 október 8-án 2 féle menüből választhat helyben
fogyasztás esetén mindössze 1100Ft-ért!

• Ebédeljen a Tölgyfában!
2018 október 9 - 14 közt a napi menü 850Ft!
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UDVARHÁZ ÉTTEREM

RÓZSALUGAS ÉTTEREM

}} Budapest, Hármashatárhegyi út 2, 1037
Magyarország

}} Budapest, Templom u. 2, 1238 Magyarország
• Kedvezményes napok

• Desszert

5% kedvezményt biztosítunk minden kedves
partnerünknek a végösszegből

Október 8- án minden somlói galuskára 5%
kedvezményt ajánlunk a kedves vendbegeinknek

• Rántott gomba

• Gomba tál

Minden rántott gomba menűt fogyasztó kedves
vendegünknek 5% kedvezményt adunk

Október 8-án az ebédidőben fogyasztott gombatálakra
5% kedvezményt biztosítunk a kedves vendégeinknek

• Rántott hús akció

• Leves

Október 8-án minden rántott hús + köretre 20%
kedvezményt biztosítunk

Október 8-án minden krémlevesünkre 5% kedvezményt
biztosunk kedves vendégeinknek

• Rántott karfiol

• Töményen szép az élet

Minden kedves rántott karfiol menűt fogyasztó
vendégünknek 5% kedvezményt biztosítunk

Október 10 és 12 között minden ebéd (12:00-15:00)
utáni tömény ital árából 20% kedvezményt biztosítunk.
Max 5000 Ft/fő fogyasztásig

• Somlói
Október9-14 között minden ebéd utáni somlói árából
10% kedvezményt biztosítunk kedves vendégeinknek.

• Üdítő
Október 8-án minden kedves vendégünknek 5%
kedvezményt adunk a rostos levek árából

NFM KANTIN

NAPOLI PIZZA ÉTELBÁR

}} Budapest, Fő u. 44, 1011 Hungary
• Ajándék jaffa!

}} Tiszaújváros, Szederkényi út, 3580
Magyarország

1500 Ft. feletti vásárlás felett ajándék 2 dl JAFFA.

• Hűsítő üdítő

• Gyros Napok

2000 Ft. vásárlás felett 50% kedvezmény a szénsavas
üdítőkre.

Minden gyros Pita 700 Ft egységáron

• Gyros napok

• Ne szomjazzon!

Gyros Pita csipős 700 Ft

Ebéd mellé ajándék málnaszörp.

• Gyros Napok
Gyros Piza tsatziki 700 Ft

• Gyros Napok

PIKOLÓ KISVENDÉGLŐ

Gyros Pita fokhagymás 700 Ft

• Gyros Napok

}} Budapest, Igmándi u. 30, 1112 Magyarország

Minden Gyros Pita 700 Ft egységáron

• Pikoló Kisvendéglő Akció
20% kedvezmény a Desszertekre, Limonádéra, Kávéra,
Savanyúságra, Salátákra
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KŐBARLANG ÉTTEREM

RÁBA PIZZÉRIA

}} Budapest, Templom u. 2, 1238 Magyarország

}} Bágyogszovát, Szabadság u. 78, 9145
Magyarország

• Desszert

• Kóstolja meg menünket és adunk mellé egy
finom kávét!

5000 Ft feletti fogyasztás után egy ajándék desszerttel
kedveskedünk vendégeinknek.A kedvezmény más futó
akcionkkal nem összevonható

Október 8-án kedden minden menü mellé ajándék
kávéval kínáljuk.

• Italajánlat felnőtteknek

• Desszert akció

5000 Ft feletti szeszesital fogyasztás árából 5%
kedvezményt biztosítunk kedves vendégeinknek.
a kedvezmény más futó akciónkkal nem összevonható

Desszertre 20% kedvezmény

• Kávé és desszert akció

• Ne csak egyél, igyál is

Minden kávéra 20% kedvezmény

Nem alkoholos italaink árából 5% kedvezményt
biztosítunk. a kedvezmény más futó kedvezményeinkkel
nem vonható össze

• Svéd aszal

SÁRGACSIKÓ VENDÉGLŐ

Minden svédasztalos ebéd árából 5% kedvezményt
biztosítunk kedves vendégeinknek

}} Debrecen, Diószegi út 46, 4030 Magyarország

• Svédasztal otthonra

• Ebédeljen Nálunk!

Minden elviteles svédasztalos ételünkre 5%
kedvezményt kínálunk a kedves vendégeinknek!

20.000 Ft feletti ala carte fogyasztás esetén 20%
kedvezményt biztosítunk. Rendeléskor kérem jelezze,
hogy honnan értesült az akcióról.

• SárgaCsikó

COWALTER ÉTTEREM

25.000 Ft feletti ala carte fogyasztás esetén 25%
kedvezményt biztosítunk. Rendeléskor kérem jelezze,
hogy honnan értesült az akcióról.

}} Győr, Szérűskert u. 36, 9024 Magyarország

• Sárgacsikó

• 10% kedvezmény a kávék árából

30.000 Ft feletti ala carte fogyasztás esetén 30%
kedvezményt biztosítunk. Rendeléskor kérem jelezze,
hogy honnan értesült az akcióról.

10% kedvezmény a kávék árából

• 10% kedvezmény a szénsavas italok árából

• Sárgacsikó Vendéglő

10% kedvezmény a szénsavas italok árából

• 10% kedvezmény a szénsavmentes italok
árából

5000 Ft feletti ala carte fogyasztás esetén 10%
kedvezményt biztosítunk. Rendeléskor kérem jelezze,
hogy honnan értesült az akcióról.

10% kedvezmény a szénsavmentes italok árából

• Sárgacsikó Vendéglő

• 10% kedvezmény a teák árából

15.000 Ft feletti ala carte fogyasztás esetén 15%
kedvezményt biztosítunk. Rendeléskor kérem jelezze,
hogy honnan értesült az akcióról.

10% kedvezmény a teák árából

• 10% kedvezmény az alkoholos italokból
10% kedvezmény az alkoholos italokból
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BÁZIS BÜFÉ

NAGY-IVÓ SÖRÖZŐ

}} Debrecen, Gizella u. 17, 4030 Magyarország

}} Mór, Deák Ferenc u. 51, 8060 Magyarország

• Bázis Büfé

• Hűsítsen Nálunk!

10 menü együttes vásárlása esetén 10% kedvezményt
biztosítunk.Rendelésekor kérem jelezze, hogy honnan
értesült a kedvezményről.

2019.október 8-án Jagermeister akció! 2cl=360Ft
4cl=600FtCappy 0,25 minden íz 360Ft

• Kávézzon nálunk!

• Ebédeljen a Bázisban!

2018. Október 9-14 közt a hosszú kávé tejszínnel csak
240Ft!!!

Minden 10.000 Ft feletti ala carte fogyasztás esetén
10% kedvezményt biztosítunk. Kérem jelezze honnan
értesült a kedvezményről.

• Ebédeljen a Bázisban!

LEROSE HOTEL

Minden 15.000 Ft feletti ala carte fogyasztás esetén
15% kedvezményt biztosítunk. Kérem jelezze honnan
értesült a kedvezményről.

}} Budapest, Felső Duna sor 1, 1238
Magyarország

• Ebédeljen a Bázisban!
Minden 20.000 Ft feletti ala carte fogyasztás esetén
20% kedvezményt biztosítunk. Kérem jelezze honnan
értesült a kedvezményről.

• Ha nálunk pihen kávéval várjuk!
A Magánvállalkozók napján érkező vendégeinknek
kávéval kedveskedünk, METRO kártya felmutatása
mellett.

• Gyrostál akció!
3 gyrostál rendelése esetén a 4. ajándék.

MOMENT KÁVÉHÁZ

ADIENT
}} Mór, Hammerstein u., 8060 Magyarország

}} Kazincbarcika, Munkácsy tér, 3700
Magyarország

• Szendvicsezzen velünk!

• Desszert napok
Minden Gofri 20% kedvezmény

2018. 10. 08-án szalámis szendvics akció: 280 Ft!

• Desszert napok

• SzendvicsNapok!!!!!!

Marlenka torta 20% kedvezménnyel

Szendvicsakció 2018.október 9-14 közt az Adient 1-ben
a szendvicsek 200Ft-350Ft közt kaphatók!

• Gofri napok
Csokis gofri 20% kedvezménnyel

• Gofri napok
Karamellás-mogyorós gofri 20% kedvezménnyel

• Gofri Napok
Gyümölcsös gofri 20% kedvezménnyel
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HÁZISÁRKÁNY ÉTKEZDE

BELLA ITALIA PIZZÉRIA

}} Budapest, Huszti út 21, 1033 Magyarország

}} Miskolc, Szentpáli u. 2-6, 3525 Magyarország

• Ebédeljen kedvezménnyel

• Desszert akció

Minden 2000 Ft feletti fogyasztásból 10% kedvezményt
adunk kedves vendégeinknek

Minden desszert árából 20% kedvezményt adunk!

• Frissülj velünk egy finom üdítővel!

• Egyél, igyál

Minden üdítő árából 20% kedvezményt adunk!

Leves + másodikhoz ajándék dobozos Cola-t adunk
ajándékba minden kedves vendégünknek

• Kávézz nálunk kedvezményesen!
Minden kávé árából 20% kedvezményt adunk!

• Majonézes élet

• Pizza kedvezmény

Minden 1500 Ft feletti fogyasztáshoz ajándék
majonézes salátát adunk ajándékba

Minden pizza árából 20% kedvezményt adunk!

• Saláta akció

• Milánói partia Házisárkányban

Minden salátára 20% kedvezményt adunk!

4 Milánói borda vásárlása után 1 főételt adunk
ajándekben minden kedves vendégünknek

• Telehas
A leves + második után ajándék palacsintát adunk
minden kedves vendégünknek

TRANZIT BÜFÉ
}} Nagyigmánd, Győri út 55, 2942 Magyarország
• 10% kedvezmény a desszertek árából

SAKÁL TANYA

10% kedvezmény a desszertek árából

• 10% kedvezmény a szénsavas üdítők árából
árából

}} Kakucs, Fő u. 223, 2366 Magyarország
• Glamour napi ajándék desszert!

Land - Plan Hotel & Restaurant

10% kedvezmény a szénsavas üdítők árából árából

A Magánvállalkozók Napján 2 személyes bőség tál
rendelése esetén ajándékba kapsz egy somlói galuskát
Metro kártya felmutatása ellenében.

• 10% kedvezmény a szénsavmentes üdítők
árából árából

}} Töltéstava, Fehérvári út, 9086 Magyarország

10% kedvezmény a szénsavmentes üdítők árából árából

• 20% kedvezmény a kávék árából

• Legnépszerűbb ételünk 20% kedvezménnyel Land Plan borda

20% kedvezmény a kávék árából

• 20% kedvezmény a meleg teák árából

Október 8-11 között házunk legnépszerűbb ételét,
a Land Plan töltött bordát kínáljuk 20% kedvezménnyel.

20% kedvezmény a meleg teák árából

• Pizza parádé! 2 helyett 3 pizza!
Két pizza renedlése esetén egy margarita pizzát adunk
ajándékba!
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DOBÓ PIZZA

RÓZSA PRESSZÓ

}} Eger, Vécseyvölgy u., 3300 Magyarország

}} Kál, 3350 Magyarország

• Frissítő napok a Dobó Pizzában

• Hideg hűs olasz desszert

Üdítők árából 20% kedvezményt biztosítunk 2018.10.0914 között

Aki még nem kóstolta, kóstolja meg csokis vagy
tejszínes hűs olasz desszertünket 20%kedvezménnyel

• Frissítő napok a Dobó Pizzában

• Kávé különlegességek hete

0,5 l Coca- Cola árából 20% kedvezményt adunk
2018.10.09-14 között

A kávé árából 20% kedvezmény október 08-13 között

• Kávé különlegességek hete

• Frissítő napok a Dobó Pizzában

A cappuccino árából 20% kedvezmény október 08-13
között

0,5 l Fanta narancs árából 20% kedvezményt adunk
2018.10.09-14 között

• Kávé különlegességek hete

• Frissítő napok a Dobó Pizzában

A Macchiato árából 20% kedvezmény október 08-13
között

0,5 l ásványvizek árából 20% kedvezményt adunk
2018.10.09-14 között

• Kévé különlegességek hete

• Frissítő napok a Dobó Pizzában

A latte árából 20% kedvezmény október 08-13 között

0,5 l Sprite árából 20% kedvezményt adunk 2018.10.0914 között

BORÓKA TÁBOR

SUTYI & SASI ÉTTEREM ÉS
PIZZÉRIA

}} Nagyvisnyó, 3349 Magyarország

}} Ráckeve, Kastély u. 2, 2300 Magyarország

• Őszi napok

• Metro-Glamour Gasztronapok a Sutyi&Sasi
Étterem Pizzériában

A szénsavas ásványvíz árából 20% kedvezmény október
08-13 között

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :-40% minden kávé árából

• Őszi napok

• Metro-Glamour Gasztronapok a Sutyi&Sasi
Étterem Pizzériában

A szénsavmentes ásványvíz árából 20% kedvezmény
október 08-13 között

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :-30% minden desszert
árából

• Őszi napok
A kávé árából 20% kedvezmény október 08-13 között

• Őszi napok
A cappuccino árából 20% kedvezmény október 08-13
között

• Őszi napok
A coca cola árából 20% kedvezmény október 08-13
között
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TÓKERT CSÁRDA

FAPUMA BÜFÉ

}} Ráckeve, Strand u. 4, 2300 Magyarország

}} Tata, Tópart stny., 2890 Magyarország

• Metro-Glamour Gasztronapok a Tókert
Csárdában Ráckevén

• Fapuma ajánlat
40% kedvezmény minden kávé árából

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :20% a napi ajánlat árából

• Hamburgernap! Glamour-kuponnal 20%
kedvezmény

• Metro-Glamour Gasztronapok a Tókert
Csárdában Ráckevén

Glamour-kuponnal 20% kedvezmény a hamburgereink
árából.

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :20% minden alkoholos ital
árából

• Lángosnap! Glamour-kuponnal 20%
kedvezmény
Napi ajánlat! Glamour-kuponnal 20% kedvezmény
a lángosaink árából

• Metro-Glamour Gasztronapok a Tókert
Csárdában Ráckevén

• Palacsintanap! Glamour-kuponnal 20%
kedvezmény

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :-25% minden üdítő árából

Glamour-kuponnal 20% kedvezmény a palacsintáink
árából.

• Metro-Glamour Gasztronapok a Tókert
Csárdában Ráckevén
A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :-30% minden desszert
árából

HORGÁSZTANYA VENDÉGLŐ

• Metro-Glamour Gasztronapok a Tókert
Csárdában Ráckevén

}} Ráckeve, Keszeg sor 6, 2300 Magyarország

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :-40% minden kávé árából

• Metro-Glamour Gasztroapok a Horgásztanya
Vendéglőben
2019.10.08-13. közözött 10% kedvezményt adunk
a számla végösszegéből annak a kedves vendégünknek
aki a rendelés előtt hivatkozik Metro-Glamour
Gasztronapokra.
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PIZZA GYROS BAR

Ezüstfenyő Hotel

}} Telkibánya, Szabadság út 11, 3896
Magyarország

}} Tata, Ady Endre u. 55, 2890 Magyarország

• “ Nem csak szüzeknek :) “

• Glamour napok a Pizza&Gyros bárban Tatán!

Kóstolja meg szűzpecsenyéből készült ételeinket
október 8-án és egy házi limonádét adunk mellé
ajándékba...

20% kedvezmény a napi ajánlatunk árából!

• Glamour napok a Pizza&Gyros bárban!

• “Fenyőrügy szörp ajándékba az
Ezüstfenyőben”

20% kedvezmény 18h után a’la carte ételeink árából

• Glamour napok Tatán a Pizza&Gyros bárban!

Minden desszert mellé egy házi készítésű fenyőrügy
szörpöt adunk ajándékba!

20% kedvezmény a napi menü árából, Glamour
kuponnal!

• “Kávézzon az erdő közepén”

• Glamour napok Tatán!

Minden kávéfajtára 20% kedvezményt bitosítunk
október 8-án a hírdetésre hivatkozó vendégeinknek...

20% kedvezmény anapi menü árából. Csak helyben
fogyasztás esetén!

• Előételek a középpontban...

• Vacsora akció! Glamour-kuponnal 20%
kedvezmény

Október 8-án minden előételünkre, a házi lekvár és
pástétom variációkra, a füstölt lazac tatárra stb.
20% kedvezményt biztosítunk minden betérő és
a hirdetésre hivatkozó vendégünknek...

Glamour-kuponnal 20% kedvezmény 18h-tól minden
a’la carte ételünk árából!

• Vaduljunk be :)
Október 8-án minden vadételünk mellé egy desszertet
adunk ajándékba...

KÉK-TÓ ÖNKISZOLGÁLÓ
ÉTTEREM

MARCAL ÉTTEREM

}} Gárdony, Bóné Kálmán u. 2, 2483
Magyarország

}} Győr, Déry Tibor u. 11, 9024 Magyarország

• Somlói galuska ajándékba

• 10% kedvezmény a desszertekre

A napi ajánlathoz somlói galuskát adunk ajándékba,
mely a METRO kártya felmutatásával vehető igénybe.

10% kedvezmény a desszertekre

• Desszert ajándékba

• 10% kedvezmény a kávékra

A napi menühöz ajándékba adunk egy somlói galuskát
a METRO kártya felmutatásával.

10% kedvezmény a kávékra

• 10% kedvezmény a szénsavas üdítőre
10% kedvezmény a szénsavas üdítőre

• 10% kedvezmény a szénsavmentes üdítőre
10% kedvezmény a szénsavmentes üdítőre

• 10% kedvezmény az alkoholos italokra
10% kedvezmény az alkoholos italokra
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BETEKINCS ÉTTEREM

BÉCZ SZELET BÜFÉ

}} Kokad, 4284 Magyarország

}} Pécs, Nagy-Berki út 2, 7634 Magyarország

• Betekincs Étterem

• Egyél egy finom ebédet BÉCZINÉL és kávéz
ingyen

Vásároljon menüt 10.000 Ft felett és 20% kedvezményt
biztosítunk a végösszegből. Kérem jelezze, honnan
értesült a kedvezményről.

1200 Ft feletti fogyasztás esetén egy presszó kávét
adunk ajándékba minden egyes vendégünknek
a magánválallkozók napjain 2019.10.08-tőle 10.13-ig

• Betekincs Étterem

• Palacsintázz Béczinél!

Vásároljon menüt 20.000 Ft felett és 25% kedvezményt
biztosítunk a végösszegből. Kérem jelezze, honnan
értesült a kedvezményről.

Minden 2000 Ft feletti vásárlás után megajándékozzuk
egy házi palacsintával kínálatunkból, bármely ízben!

• Betekincs Étterem
Ala cart 15.000 Ft feletti rendelés esetén 20%
kedvezményt biztosítunk a végösszegből. Kérem
jelezze, honnan értesült a kedvezményről.

M7 VENDÉGLŐ

• Betekincs Étterem

}} Letenye, Bajcsy-Zsilinszky u. 36, 8868
Magyarország

Ala cart 20.000 Ft feletti rendelés esetén 25%
kedvezményt biztosítunk a végösszegből. Kérem
jelezze, honnan értesült a kedvezményről.

• Helyben készült desszertjeink akcióban!
Édesítse meg napját nálunk egy finom desszerttel! Ezen
a napon 30% kedvezménnyel kínáljuk őket!

• Krémes Cappuccino párosan féláron!

HOTEL PIROSKA

Étkezés után vagy egy jó kis beszélgetés mellé
barátoknak, pároknak különleges ajánlattal
kedveskedünk! Rendeljen ezen a napon két cappuccinot
és féláron kapja tőlünk!

}} Bük, Kossuth u. 60, 9737 Magyarország
• A vidék ízei a Hotel Piroskában 20%
kedvezménnyel!

• Vendéglőnk specialitása most 20%
kedvezménnyel.

Jöjjön el hozzánk és 20% kedvezményt biztosítunk az
étlapon szereplő ital választékunkból.Fizetéskor kérjük
hivatkozzon a Metro honlapján futó akcióra.

Egyik specialitásunkat a Letenyei sistergőst,
burgonyakrokettel 20% kedvezménnyel kínáljuk minden
kedves vendégünknek!

• A vidék ízei a Hotel Piroskában 20%
kedvezmény!
Jöjjön el hozzánk és 20% kedvezményt biztosítunk az
étlapunkon megtalálható ételeinkből.Fizetéskor kérem
hivatkozzon a Metro honlapján futó akciónkra.
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DOBOS GYŐR

BISTRO

}} Győr, Fehérvári út 11, 9023 Magyarország

}} Győr, Nagysándor József u. 31, 9027
Magyarország

• Hónap pizzája -20% kedvezménnyel

• 10% Kedvezmény deszertjeinkre

Hónap pizzája -20% kedvezménnyel

10% Kedvezmény deszertjeinkre

• Hónap pizzája -20% kedvezménnyel

• 10% Kedvezmény főételeinkre

Hónap pizzája -20% kedvezménnyel

10% Kedvezmény főételeinkre

• Hónap pizzája -20% kedvezménnyel

• 10% Kedvezmény leveseinkre

Hónap pizzája -20% kedvezménnyel

10% Kedvezmény leveseinkre

• Hónap pizzája -20% kedvezménnyel

• 10% Kedvezmény tésztáinkra

Hónap pizzája -20% kedvezménnyel

10% Kedvezmény tésztáinkra

• Hónap pizzája 20% kedvezménnyel!

• 10% Kedvezmény Üditőinkre és kávéinkra

Hónap pizzája 20% kedvezménnyel!

10% Kedvezmény Üditőinkre és kávéinkra

DOBOS PUB

PERKOVATZ-HÁZ SOPRON

}} Győr, Sokorópátkai út 33, 9012 Magyarország

}} Sopron, Széchenyi tér 12, 9400 Magyarország

• Csütörtök - Saláták -20% kedvezménnyel!

• Kóstolja meg desszertjeinket!

Csütörtök - Saláták -20% kedvezménnyel!

Jöjjön el hozzánk és a desszertek árából
20%kedvezménnyel.Fizetéskor kérem hivatkozzon
a Metro oldalán található ajánlatunkra.

• Hétfő - Minden pizza helyben 50%
kedvezménnyel
Hétfő - Minden pizza helyben fogyasztás esetén 50%
kedvezménnyel

• Péntek - Mojito kotél 2+1 Akcióban!
Pénteken Mojito kotél 2+1 Akcióban!

• Szerda - Főétel mellé desszert 50%
kedvezménnyel
Szerda - Főétel mellé desszert 50% kedvezménnyel

• Szombat - Koktélajánlat Vasárnap - Főétel
mellé gyermekmenü
Szombat - Koktélajánlat 2+1 a hónap
koktéljáraVasárnap - Főétel mellé gyermekmenü
ajándékba
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ABS SPORTCENTRUM, PUB ÉS
BOWLING

CORNER 2 GASZTROPUB
}} Eger, Bajcsy-Zsilinszky Endre, 3300
Magyarország

}} Budaörs, Szabadság út 299, 2040
Magyarország

• Frissítő pillanatok
20% kedvezmény a 0,5 l Coca-Cola árából 2018.10.08-13
között

• Aerobicozz kedvezményesen a Glamour
napokkal!

• Frissítő pillanatok

Glamour kuponnal 10% kedvezmény 2 alkalmas aerobic
/ fitness bérlet vásárlása esetén (1 kupon, 1 ajánlat, 1
bérlet)

20% kedvezmény a Fanta narancs árából 2018.10.08-13
között

• Frissítő pillanatok

• Ajándék szörp Glamour kuponnal!

20% kedvezmény a 0,5 l Coca-Cola árából 2019.10.08-13
között

Glamour kuponnal Étkezés esetén ajándék 4dl szörp! (1
kupon, 1 kedvezmény, 1 fő)

• Frissítő pillanatok

• Bowlingozz kedvezményesen a Glamour
napokon!

20% kedvezmény a 0,5 l Sprite árából 2019.10-08-13
között

Glamour kuponnal 10% kedvezményt biztosítunk
a bowling játék díjából! (1 kupon, 1 kedvezmény, 1 játék)

• Frissítő pillanatok

• Kedvezményes nap, glamour kuponnal!

20% kedvezmény a 0,5 l Coca-Cola zero árából
2019.10.08-13 között

Glamour kuponnal 20% kedvezmény a napi ajánlatunk
árából! (1 kupon, 1 kedvezmény, 1 fő)

• Squash vagy teremfoci kedvezmény
a Glamour napokon!

MACOK BISZTRÓ

Glamour kuponnal 10% kedvezmény squash (2fő) vagy
teremfoci (max 8 fő) pálya használati díj árából (1
kupon, 1 ajánlat, 1 pályahasználat)

}} Eger, Tinódi Sebestyén tér, 3300
Magyarország
• Cappuccino napok
20% kedvezmény a cappuccino árából 2018.10.09-14
között

SZŐLŐSKERT A HASPÁRTIAK
VENDÉGLŐJE

• Kávé napok

}} Szombathely, Szőllősi stny., 9700
Magyarország

• Koffeinmentes napok

20% kedvezmény 2018.10.09-14-ig a kávé árából
20% kedvezmény a Koffeinmentes kávé árából
2018.10.09-14 között

• Szőlőskert a Haspártiak Vendéglője!

• Latte napok

Október 9-14-között jöjjön el hozzánk és minden
helyben fogyasztott főételből 20% kedvezményt adunk
kedves vendégeinknek.Fizetéskor kérem hivatkozzon
a Metro honlapján található ajánlatunkra.

20% kedvezmény a Latte árából 2018.10.09-14 között

• Macchiato napok
20% kedvezmény a Macchiato árából 2018.10.09-14
között
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FÉNYES VENDÉGLŐ

BEZOTTI PIZZÉRIA

}} Beled, Rákóczi u., 9343 Magyarország

}} Biharkeresztes, Kossuth u. 11, 4110
Magyarország

• Csokoládés desszert akció!

• Bezotti

Október 8 és 9.-én 20%-os kedvezménnyel
fogyaszthatja nálunk a csokoládés lávatortát
tejszínhabbal!

A 5000 Ft. feletti ital árából 20% kedvezményt
biztosítunk. Kérem jelezze, hogy honnan értesült
a kedvezményről.

• Desszert akció!

• Bezotti

Október 8 és 9.-én 20%-os kedvezménnyel
fogyaszthatja nálunk:Csurrosz fagylaltal!

3000 Ft feletti rendelés estén egy 0.33-as üdítőt
adunk ajándékba. Kérem jelezze, hogy honnan értesült
a kedvezményről.

• Limonádé akció!
Október 8 és 9.-én 20% -os kedvezménnyel
fogyaszthatja isteni Limonádénkat!

• Bezotti Pizzéria
A második gyros árából 20% kedvezményt biztosítunk.
Kérem jelezze, hogy honnan értesült a kedvezményről.

• Sült pisztráng akció!
Október 8 és 9.-én 20%-os kedvezménnyel
fogyaszthatja nálunk:Pisztráng egészben sütve,vajas
mandulában,petrezselymes burgonyával.

• Beztotti
A második pizza árából 20% kedvezményt biztosítunk.
Kérem jelezze, hogy honnan értesült a kedvezményről.

• Sültcsirke kedvezményesen!
Október 8 és 9.én 20% kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk a Pankó morzsás sültcsirkét,tejszínes parajos
gnoccival!

SÖPTE SÖRÖZŐ & ÉTTEREM
}} Söpte, Tulipán u. 3, 9743 Magyarország

PLATÁN HOTEL

• Jöj jön el és kávézzon egyet nálunk!
Jöjjön el hozzánk és minden helyben fogyasztott
kávéból 20% kedvezményt biztosítunk kedves
vendégeinknek.Kérjük fizetéskor hivatkozzon a Metro
honlapján található ajánlatunkra.

}} Debrecen, Somlyai u. 10, 4030 Magyarország
• Platán Hotel
Napi menü fogyasztása esetén kávéval kedveskedünk.
Kérem jelezze honnan értesült a kedvezményről. (csak
egy ajánlat vehető igénybe)

• Kóstolja meg finom desszertjeinket!
Jöjjön el hozzánk és minden helyben fogyasztott
desszertünkből 20% kedvezményt biztosítunk kedves
vendégeinknek.Kérjük fizetéskor hivatkozzon a Metro
honlapján található ajánlatunkra.

• Platán Hotel
Napi menü fogyasztása esetén capuccinóval
kedveskedünk. Kérem jelezze honnan értesült
a kedvezményről. (csak egy ajánlat vehető igénybe)

• Platán Hotel

BARABÁS ÉTTEREM

Napi menü fogyasztása esetén ásványvízzel
kedveskedünk. Kérem jelezze honnan értesült
a kedvezményről. (csak egy ajánlat vehető igénybe)

}} Debrecen, Vár u., 4024 Magyarország

• Platán Hotel

• Dinnng City a Barabás Étteremben

Napi menü fogyasztása esetén üdítővel kedveskedünk.
Kérem jelezze honnan értesült a kedvezményről. (csak
egy ajánlat vehető igénybe)

Országos étterem hét....Dinning City
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JIMMY’S PIZZÉRIA ÉS ÉTTEREM

COYOTE BURGER & PUB

}} Lébény, Fő út 29, 9155 Magyarország

}} Sopron, Balfi út 76, 9400 Magyarország

• Ásványvíz akció!

• Jöj jön be és kávézzon velünk!

október 8-9.-én 20% kedvezménnyel fogyaszthatja
éttermünkben a Szentkirályi 0,5l ásványvízünket!

Kedves vendégeinknek a kávé fogyasztásából 20%
kedvezményt adunk.Fizetéskor hivatkozzanak a Metro
oldalán található ajánlatunkra.

• Capuccinó akció!

• Kóstolja meg üditőínket kedvezményesen!

október 8-9.én 20% kedvezménnyel fogyaszthatja isteni
capuccinónkat!

Kedves vendégeinknek az üditők árából 20%
kedvezményt adunk.Fizetéskor hivatkozzanak a Metro
oldalán található ajánlatunkra.

• coca-cola akció!
október 8-9.-én 20% kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk az 1,25 l coca colát!

• Egy finom eszpresszó olcsóbban!

PANORÁMA ÉTTEREM

Október 8.-9.-én 20% kedvezménnyel fogyaszthatja
eszpresszó kávénkat!

}} Sopron, Fürdő sor 25, 9494 Magyarország

• Fanta üdítő olcsóbban!

• Jöj jön el és kóstolja meg desszertjeinket
kedvezményesen!

Október 8-9.én 20% kedvezménnyel fogyaszthatja az
1,25 l Fanta üdítőnket!

Kedves vendégeinknek minden desszertünk árából
20% kedvezményt adunk.Fizetéskor kérjük hivatkozzon
a Metro honlapján lévő ajánlatukra.

BÁZIS BÜFÉ

• Kóstolja meg kávénkat kedvezményesen!
Kedves vendégeinknek minden kávénkból 20%
kedvezményt adunk.Fizetéskor kérjük hivatkozzon
a Metro honlapján lévő ajánlatukra.

}} Debrecen, Gizella u. 17, 4030 Magyarország
• Bázis Büfé
3 gyrostál rendelése esetén a 4. ajándék.

• Bázis Büfé
10 menü együttes vásárlása esetén 10% kedvezményt
biztosítunk.

• Bázis Büfé
15 menü együttes vásárlása esetén 15% kedvezményt
biztosítunk.

• Bázis Büfé
20 menü együttes vásárlása esetén 20% kedvezményt
biztosítunk.
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TÉGLÁSKERT BOROZÓ

HATÁR KOCSMA

}} Peresznye, Zrínyi Miklós u. 2, 9734
Magyarország

}} Und, Fő u. 1, 9464 Magyarország
• Kóstolja meg Határ pizzánkat 10%
kedvezménnyel!

• 20% kedvezmény minden rövid ital árából!
20% kedvezmény minden rövid ital árából.Fizetéskor
kérjük hivatkozzon a Metro oldalán található
ajánlatunkra.

Kedves vendégeinknek a határ Pizza árából 10%
kedvezményt adunk.A kedvezmény érvényesítéséhez
kérjük fizetéskor hivatkozzon a Metro honlapján
található ajánlatunkra.

• Kóstolja meg kavénkat!

• Kóstolja meg Hawai pizzánkat 10%
kedvezménnyel!

20% kedvezményt adunk a kávé árából.Fizetéskor
hivatkozzon a Metro oldalán található ajánlatunkra.

Kedves vendégeinknek a Hawai Pizza árából 10%
kedvezményt adunk.A kedvezmény érvényesítéséhez
kérjük fizetéskor hivatkozzon a Metro honlapján
található ajánlatunkra.

• Most éri meg sört inni!
20% kedvezmény minden sör árából.Fizetéskor
hivatkozzon a Metro oldalán található ajánlatunkra.

• Térjen be hozzánk egy pohár fröccsre!

• Kóstolja meg margaréta pizzánkat 10%
kedvezménnyel!

Kedves vendégeinknek minden fröccs árából 20%
kedvezményt adunk.Fizetéskor kérjük hivatkozzon
a Metro honlapján található ajánlatukra.

Kedves vendégeinknek a Margaréta Pizza árából 10%
kedvezményt adunk.A kedvezmény érvényesítéséhez
kérjük fizetéskor hivatkozzon a Metro honlapján
található ajánlatunkra.

• Üdítő pillanatok!
20% kedvezményt adunk az üdítők árából.Fizetéskor
kérjük hivatkozzon a Metro oldalán található
ajánlatunkra.

• Kóstolja meg Sonkás pizzánkat 10%
kedvezménnyel!
Kedves vendégeinknek a Sonkás Pizza árából 10%
kedvezményt adunk.A kedvezmény érvényesítéséhez
kérjük fizetéskor hivatkozzon a Metro honlapján
található ajánlatunkra.

SZÉPIA HOTEL

• Kóstolja meg Sonkás pizzánkat 10%
kedvezménnyel!

}} Zsámbék, Nyárfás u. 2, 2072 Magyarország
• 20% kedvezmény a szállás árából!

Kedves vendégeinknek a Kukoricás Pizza árából 10%
kedvezményt adunk.A kedvezmény érvényesítéséhez
kérjük fizetéskor hivatkozzon a Metro honlapján
található ajánlatunkra.

Glamour kuponnal 20%-os kedvezmény bármely
vasárnap éjszakai szállásra, 1 éjszakára. Felhasználható:
2019.12.01-ig

• 20% kedvezmény ételekre a Nyárfás
Étteremben!
Foglalj asztalt Glamour kuponnal és 20%-os
kedvezményt biztosítunk a Nyárfás Étteremben minden
étlapon szereplő étel árából!

• 20% kedvezmény italaink árából!
Foglalj asztalt Glamour kuponnal és 20%-os
kedvezményt biztosítunk a Nyárfás Étteremben minden
étlapon szereplő ital árából!
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SOPRON KÓRHÁZ BÜFÉ

PRÉRI ÉTTEREM

}} Sopron, Győri út 15, 9400 Magyarország

}} Dömsöd, Préri horgásztó, 2344 Magyarország

• Diabetikus termékek kedvezményesen!

• Metro-Glamour Gasztronapok a Préri
Étteremben

Kedves vendégeinknek a Diabetikus termékeink árából
20% kedvezményt adunk.Fizetéskor kérjük hivatkozzon
a Metro oldalán található ajánlatunkra.

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :20% a napi ajánlat árából

• Egy kis édesség!

• Metro-Glamour Gasztronapok a Préri
Étteremben

Minden szelet csoki választékunkból 10% kedvezményt
adunk.Fizetéskor hivatkozzon a Metro oldalán található
ajánlatunkra.

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :-40% minden kávé árából

• Kávézzon nálunk!

• Metro-Glamour Gasztronapok a Préri
Étteremben

10% kedvezményt adunk a kávé választékunkból.
Fizetéskor hivatkozzon a Metro oldalán található
ajánlatunkra.

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :-20% minden alkoholos
ital árából

• Kóstolja meg szendvicseinket.
10% kedvezményt adunk a szendvicseink árából.
Fizetéskor hivatkozzon a Metro oldalán található
ajánlatunkra.

• Metro-Glamour Gasztronapok a Préri
Étteremben
A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :-25% minden üdítő árából

• Üdítő ajánlat!
10% kedvezményt adunk az üdítőink árábólFizetéskor
hivatkozzon a Metro oldalán található ajánlatunkra.

• Metro-Glamour Gasztronapok a Préri
Étteremben
A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :-30% minden desszert
árából

PIROS HÁZ VENDÉGLŐ
}} Zsira, Locsmándi u. 3, 9476 Magyarország
• Kóstolja meg Kávénkat!
Kedves vendégeinknek minden Kávé készítményünkre
20% kedvezményt adunk.Kérjük fizetéskor hivatkozzon
a Metro honlapon található ajánlatunkra.
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PÉTER BÜFÉ BÜKFÜRDŐ

HANGYA PANZIÓ ÉS ÉTTEREM

}} Bük, Termál krt. 2, 9740 Magyarország

}} Csepreg, Bajcsy-Zsilinszky u. 2, 9735
Magyarország

• Üdítő Pillanatok 2

• Édesen szép az élet!

Minden Classic Burger-ből 10% kedvezmény adunk
kedves vendégeinknekFizetéskor kérjük hivatkozzon
a Metro oldalán található ajánlatunkra.

Minden kedves vendégeinknek a desszertjeink árából
10% kedvezményt adunk.Fizetéskor hivatkozzanak
a Metro oldalán található ajánlatunkra.

• Üdítő Pillanatok 3

• Kóstolja meg üdítőinket!

10% kedvezményt adunk a kávé árából.Fizetéskor kérjük
hivatkozzon a Metro oldalán található ajánlatunkra

Minden kedves vendégeinknek az üditők árából 10%
kedvezményt adunk.Fizetéskor hivatkozzanak a Metro
oldalán található ajánlatunkra.

• Üdítő Pillanatok 4
10% kedvezményt adunk a limonádé árából.Fizetéskor
kérjük hivatkozzon a Metro oldalán található
ajánlatunkra.

• Térjen be egy finom kávéra!
Minden kedves vendégeinknek a kávéink árából 10%
kedvezményt adunk.Fizetéskor hivatkozzanak a Metro
oldalán található ajánlatunkra.

• Üdítő pillanatok 5
10% kedvezményt adunk a salátáink árából.Kérjük
fizetéskor hivatkozzon a Metro honlapon található
ajánlatunkra

• Üdítő Pillanatok!

STADION KEBAP

10% kedvezményt adunk minden sima lángosunk
árából.A fizetéskor kérjük hivatkozzon a Metro oldalán
található ajánlatunkra

}} Sopron, Lackner Kristóf u. 48, 9400
Magyarország
• Kis Kebab 20% kedvezménnyel!
Kedves vendégeinknek minden kicsi Kebab árából 20%
kedvezményt adunk.Kérjük fizetéskor hivatkozzon
a Metro honlapon található ajánlatunkra.

KISVENDÉGLŐ
}} Sopronhorpács, Dózsa György u. 1, 9463
Magyarország
• Kávézzon Nálunk!
Kedves vendégeinknek a kávé kínálatunkból 10%
kedvezményt adunk.A kedvezmény érvényesítéséhez
kérjük fizetéskor hivatkozzon a Metro honlapján
található ajánlatunkra.

• Üdítők kedvezményesen!
Kedves vendégeinknek az üdítők árából 10%
kedvezményt adunk.Fizetéskor kérjük hivatkozzon
a Metro oldalán található ajánlatunkra.
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PATRICK’S PIZZERIA & LOUNGE

KŐFŐZDE

}} Sopron, Várkerület 76, 9400 Magyarország

}} Szentendre, Kőzúzó u. 24, 2000 Magyarország

• Egy pohár multivitamin!

• Menü mellé desszert

Kedves vendégeinknek a Rauch multivitamin árából
20% kedvezményt adunk.Fizetéskor kérjük hivatkozzon
a Metro oldalán található ajánlatunkra.

Oktober 8-án minden két teljes menü megvasarlasa
után vendegunk egy desszertre. (A keszlet erejéig
lehetseges)

• Frissüljön fel egy Gösser Natúr citrommal!
Kedves vendégeinknek a Gösser Natúr citromos 0% és
2%-os sör árából 20% kedvezményt adunk.Fizetéskor
kérjük hivatkozzon az Metro oldalán található
ajánlatunkra.

FANTÁZIA ÉTTEREM
}} Szentendre, Duna korzó 8, 2000
Magyarország

• Kóstolja meg a Birra Moretti sörünket!
Kedves vendégeinknek a Birra Moretti sör árából 20%
kedvezményt adunk.Kérjük fizetéskor hivatkozzon
a Metro honlapon található ajánlatunkra.

• Fiom ételekkel várjuk -20%kedvezmennyel
Oktober 8-án minden minimum 15.000 forint feletti
fogyasztas utan -20% kedvezmenyt biztositunk
vendegeinknek.

• Kóstolja meg Mort Subite sörünket!
Kedves vendégeinknek minden Mort Subite sör árából
20% kedvezményt adunk.Kérjük fizetéskor hivatkozzon
a Metro honlapon található ajánlatunkra.

• Meghozzuk a hangulatát egy Bacardi Breezerel!

SALOON PIZZÉRIA & ÉTTEREM

Kedves vendégeinknek minden Bacardi Breezer
narancs árából 20% kedvezményt adunk.Kérjük
fizetéskor hivatkozzon a Metro honlapon található
ajánlatunkra.

}} Pécs, Vadász u. 8, 7626 Magyarország
• Kettőt fizet hármat kap pizza akció a Saloon
Pizzériában
Rendelje egyszerre minimum 3db 32cm, 40cm vagy
60cm-es pizzát kínálatunkból, és a legolcsóbbat
ajándékba adjuk!

GRÁCIA PIZZÉRIA ÉS
RESTAURANT

FALATKA BÜFÉ

}} Fertőd, Béke u. 15, 9431 Magyarország
• Megédesítjük a napját egy kedvezményes
Somlói Galuskával!

}} Budaörs, Károly király u., 2040 Magyarország
• Falatka ajánlat 2

Kedves vendégeinknek a Somlói Galuska árából 20%
kedvezményt adunk.Kérjük fizetéskor hivatkozzon
a Metro honlapon található ajánlatunkra.

25% kedvezmény minden üdítő árából (más
kedvezménnyel össze nem vonható)

• Falatka ajánlat 3
20% kedvezmény egy kávé árából (más kedvezménnyel
össze nem vonható)

• Falatka ajánlata
30% kedvezmény minden desszert árából! (Más
kedvezménnyel össze nem vonható)
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ERDÉLYI ÍZEK KONYHÁJA
}} Budaörs, Szabadság út 68, 2040
Magyarország

FASHIO BISTRO

• Erdélyi ízek konyhája ajánlat

}} Budaörs, 2040 Magyarország

20% kedvezmény a csapolt sör árából (más
kedvezménnyel össze nem vonható)

• Fashion Bistro ajánlat

• Erdélyi ízek konyhája ajánlat 2

2000ft-ot meghaladó vásárlás esetén 10% kedvezmény
a számla végösszegéből! (Más kedvezménnyel össze
nem vonható)

10.000ft feletti vásárlás esetén 5% kedvezmény
a számla végösszegéből.

• Fashion Bistro ajánlat 2
30% minden desszert árából (más kedvezménnyel
össze nem vonható)

PORT ÉTTEREM

• Fashion Bistro ajánlat 3
10% kedvezmény egy üdítő árából (más kedvezménnyel
össze nem vonható)

}} Budapest, Budafoki út 56, 1117 Magyarország
• PORT Étterem Akció
20% kedvezmény a Kávéra, Nektár Natura termékekre,
Levesre, Desszertre, Szendvicsre.

OBI BÜFÉ

• PORT Akció
20% kedvezmény a Kávéra, Nektár Natura termékekre,
Levesre, Desszertre, Szendvicsre

}} Budaörs, Keleti u., 2040 Magyarország
• Obi büfé ajánlat
10% kedvezmény a számla végösszegéből (más
kedvezménnyel össze nem vonható)

MULTI PLÁZA ÉTTEREM

• Obi büfé ajánlat 2
2500ft vásárlás felett 20% kedvezmény a számla
végösszegéből (más kedvezménnyel össze nem
vonható)

}} Budapest, Fehérvári út 89-95, 1119
Magyarország
• Multi Pláya Étterem Ajánlat

• Obi büfé ajánlat 3

20% kedvezmény Desszertekre, Kávéra, Üdítőkre,
Jégkrémre, Salátákra

40% kedvezmény minden kávé árából (más
kedvezménnyel össze nem vonható)

CSABI ÍZ
}} Budapest, Bartók Béla út 37, 1114
Magyarország
• Csabi Íz Akció
20% kedvezmény a Szendvicsekre, Hell Energiaitalokra ,
Kávéra, Desszertekre, Salátákra
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KELET KÁVÉZÓ

FIT CAFE

}} Budapest, Bartók Béla út 29, 1115
Magyarország

}} Kecskemét, Dunaföldvári út 2, 6000
Magyarország

• Kelet Kávézó Akció

• 20% kedvezményt adunk a forró italokra ( tea,
forró csoki)

20% Rövid Italokra, Pezsgőre, Ír Kávéra

Minden Kedves Vendégünk 20% kedvezménnyel
kóstolhatja forró italainkat

• Glamour Gasztro napok a Fit Cafe- ban

BÜFÉ

20% kedvezményt adunk a kávéinkból a Glamour
Gasztro napok alatt minden Kedves Vendegünknek

}} Budapest, Kelenföld, Magyarország

• Paleo sütik 20% kedvezménnyel

• Büfé AKció

Paleo sütik 20% kedvezménnyel

20% kedvezmény Powerade ital, Mizo Top Kakaó,
Jugobella termékek, Cappy 0,33, Kókuszkocka

• Saláták 20% kedvezménnyel
20% kedvezményt adunk a salátáinkból

• Szendvicseink 20% kedvezménnyel
Fit Cafe-Ban 20% kedvezményt adunk
a szendvicseinkre

BÜFÉ
}} Budapest, Bocskai út, Magyarország
• Akció

EZÜSTTÁLCA ÉTTEREM

20% kedveymény Cappy 0,33l, Tortilla, Milka csokoládé,
Jugobella termékek, Bécsi Zsemlés szendvicsekre

}} Budapest, Naphegy u. 8, 1016 Magyarország
• Édes élet
2500 Ft. feletti költés esetén somlói galuskát adunk
ajándékba.

• Édes napok
2500 Ft. vásárlás felett ajándék tiramisu.

• Édesen szebb az élet!
2500 Ft. feletti költés esetén fánkot adunk ajándékba.

CAFÉ DUMAS
}} Budapest, Fő u. 17, 1011 Magyarország
• Jóllakottan könnyebb
Ebédmenü mellé, asztaltársaságoknak 15%
kedvezményt adunk üveg borokra.
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FEKETE SAS MOTEL

KISTELEK ÉS DABAS VÁSÁR

}} Esztergom, Kölcsey Ferenc u. 17, 2500
Magyarország

}} Kistelek, 6760 Magyarország
• 20% kedvezmény a hekk halra

• Szálljon meg a Fekete Sas Motelben,
kedvezményes reggelivel

Hekk halra 20% kedvezményt adunk a Glamour Gasztro
Napok keretén belül

• Hekk halra 20% kedvezményt adunk

Szálljon meg nálunk a Fekete Sas Motelben, és -20%
kedvezményt kap reggelijeből

Metró Glamour Gasztro kedvezmény a hekk halra

• Szàllòvendègeinknek finom kàvè
kedvezmènnyel
Oktober 8-13 kozott szàllóvendegeink -40%
kedvezmenyt kapnak kàvèink àràból

MEGTELSZ ÉTTEREM
}} Budapest, Bocskai út 76, 1114 Magyarország
• Megtelsz Étterem Akció

GRILL CORNER - TÖRÖKBÁLINT

20% Akciót adunk Tárkonyos Ragulevesree, Erőlevesre,
Gyrosos Pizzára, Bolognai Pizzára, Strazburgi Csirére
körettel

}} Törökbálint, Torbágy u. 1, 2045 Magyarország
• Glamour Gasztronapok a Grill Cornerben
-30% minden desszert árából

• Hamburger Akció

TÖRŐ PAPA PECSENYÉZŐJE

Magánvállalkozók Napja jeligére minden hamburger
árából -20% kedvezményt adunk.

}} Budapest, Bocskai út 43, 1114 Magyarország

• Magánvállalkozók Napja a Mira Csárdában

• Törő Papa Pecsenyézője

-20% kedvezmény a helyben fogyasztott ételeink árából
18:00-20:00 között

20% akció az Üdítőkre, Menüre, Frissen Sültekre,
Kávére, Savanyűságra

112 PIZZA
}} Budapest, Karolina út 17, 1113 Magyarország
• Pizza 112 Akció
20% Savanyúság, Marlenka Desszertre, Palacsinta,
Penne Tészta ételekre, Üveges Borokra

65

MEXKITCHEN

BAZSALIKOM VENDÉGLŐ

}} Budapest, Pauler u. 5, 1013 Magyarország

}} Budapest, Gépész u. 32, 1116 Magyarország

• Burittozz a Mexkitchen-nél

• Bazsalikom Vendéglő Akció

Próbáld ki csirkés burittonkat 1350 helyett 1000 Ft.ért!

20% kedvezményt biztosítunk Kávé, Üdítő( Spite 0,25l),
Házi készítésű Limonádé 0,5l , Desszert Gesztenyepüré
, Aperol 0,08cl

• Mex saláta
1800 Ft. feletti vásárlás esetén ajándék káposztasalátát
adunk.

LAVERDE PIZZÉRIA

• Salátamánia
1800 Ft. vásárlás felett ajándék zöldsaláta.

}} Kecskemét, Moha u. 2, 6000 Magyarország

• Salátázz a Mexkitchen-nél

• Gasztro Glamour napok a Laverde Pizzériában

1800 Ft. vásárlás felett ajándék kukoricasaláta.

• Vega buritto a Mexkitchen-nél.

20% kedvezmény a pizzáinkra

• Laverde Pizzéria kedvezmények

Próbáld ki vega burittonkat 1350 Ft. helyett 1000 Ft.ért!

20% kedvezményt adunk a pizzáinkra

• Tészta ételeink kedvezménnyel
20% kedvezmény a tésztákra

BÉCSI SZELET VENDÉGLŐ

• Lakjon jól a Laverde-ben
Minden főétel árából 20% kedvezményt adunk

}} Budapest, Bod Péter u. 13, 1112 Magyarország
• Bécsi Szelet Vendéglő Akció
20% kedvezményt adunk Margaréta Pizzára, Hell
energiaitalokra, Kávéra, 0,04cl Metaxára, és 1 üveg
Juhász Rozé vásárlására

SMOKEY MONKEIS HALLER
}} Budapest, Haller u. 22, 1096 Magyarország
• Csirkés szendvics party

CRAZY CHIKEN ÉTELBÁR

A nagy csirkés szendvics árából 10% kedvezményt
adunk kedves vendégeinknek

• Marha Szendvics party

}} Pécs, Rókus stny. 7, 7624 Magyarország

A nagy chopped beef szendvicsre 10% kedvezményt
adunk minden kedves vendégünknek

• EGYEN NÁLUNK SOKAT ÉS FINOMAT 20%
KEDVEZMÉNNYEL

• Pulled pork party

Októberben 20% kedvezménnyel várjuk

A nagy pulled pork szendvics árából 10% kedvezményt
biztosítunk kedves vendégeinknek

• Szegyes szendvics
A nagy marha szeges szendvics árából 10%
kedvezményt biztosítunk kedves vendégeinknek

• Tarjás szendvics party
A nagy tarjás szendvicsünk árából 10% kedvezményt
adunk kedves vendégeinknek
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SMOKEY MONKIES ARANY
JÁNOS U

FALUSI FALODA

}} Budapest, Arany János u. 23, 1051
Magyarország

• Rendeljen kedvezményesesen 4 személyes
sültes tálat

}} Kecskemét, Hanság u. 10, 6000 Magyarország

20% kedvezményt adunk 4 személyes sültestálak
rendelése esetén

• Chopped beef szendvics
A nagy chopped beef szendvics árából 10%
kedvezményt adunk kedves vásárlóinknak

• Csirke szendvics akció

AGRO BÁR

A nagy csirkés szendvicsünk árából 10% kedvezményt
ajánlunk kedves vendégeinknek

}} Martonvásár, Brunszvik u. 2, 2462
Magyarország

• Marha szegyes szendvics party
A nagy marha szegyes szendvics árából 10%
kedvezményt kínálunk kedves vendégeinknek

• Fánk akció a Tóth Iván Sport Büfében

• Pulled pork party

Magánvállalkozók Napja jeligére 20% kedvezméényt
adunk minden fánk árából.

A nagy pulled pork szendvics árából 10% kedvezményt
biztosítunk kedves vendégeinknek

• Pannini Party az AGRO BÁR-ban

• Tarjás szendvics party

Magánvállalkozók Napja jeligére 20% kedvezményt
adunk a panninik árából.

A nagy tarjás szendvics árából 10% kedvezményt
biztosítunk kedves vendégeinknek

• Smoothie akció az AGRO BÁR-ban
Magánvállalkozások Napja jeligére 20% kedvezményt
adunk minden helyben fogyasztott Smoothie árából.

• Térj be hozzánk egy finom tortára!

SÁRGA CSIKÓ ÉTTEREM

Magánvállakozók Napja jeligére minden tortánk árából
20% kedvezményt adunk.

}} Bácsalmás, Dob u. 2, 6430 Magyarország

• Turmixok kedvezményes áron

• 20% kedvezmény a napi ajánlatból

Magánvállalkozók Napja jeligére 20% kedvezményt
adunk minden turmix árából.

20% kedvezmény a napi ajánlatból

• 25% kedvezméy minden üdítő árából
25% kedvezméy minden üdítő árából

MONA LIZA PIZZÉRIA ÉS
ÉTELBÁR

DON PEPE ÉTTEREM

}} Diósjenő, Szabadság út 55, 2643
Magyarország

}} Pécs, Megyeri út 76, 7631 Magyarország
• Ételeinkre 20% kedvezmény

• Fergeteges ételek baráti áron !

Kóstolja meg ajánlatainkat. Most 20%-al kedvezőbb
áron.

Október 8-án pizza mellé kedvezmény.
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BÜFÉ FALATOZÓ

SZESZDONALDS

}} Diósjenő, Szabadság út 45, 2643
Magyarország

}} Nagyvarsány, 4812 Magyarország
• 20% kedvezmány

• Izgalmas ételspecialitások

20% kedvezmény vitéz körte árából

Október 8.án 5000 Ft felett 10% kedvezmény

• 20% kedvezmény
20% kedvezmény 2db üveges kőbányai után

• 20% kedvezmény

LISZTES SÖRÖZŐ-ÉTTEREM

20% kedvezmény a topjoyok árából

• 20% kedvezmény

}} Lébény, Dózsa György u., 9155 Magyarország

20% kedvezmény vitéz konyak árából

• Cappuccinó akció!

• 20% kedvezmény

Október 8-án 20% kedvezményt adunk a capuccinó
árából!

20% kedvezmény 2db kőbányai dobozos sör után

• Forró csokoládé akció!
Október 8-án 20% kedvezményt adunk a forró
csokoládé árából!

GASZTROAMAZONOK

• gyümölcslevek akciósan!

}} Budapest, Őszike u. 1, 1039 Magyarország

Október 8.án 20% kedvezményt biztosítunk
a szésavmentes üdítőinkre!

• Halazzon velünk

• sütemény akció!

10 fős hal tálunkra 10% kedvezményt biztosítunk
minden kedves rendelő partnerünknek

Október 8-án 20%-al kedvezménnyel kínáljuk
süteményünket!

• szénsavas üdítőital akció!
Október 8-án a 2dl szénsavas üdítőink 20%
kedvezménnyel kínáljuk!
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CENTRÁL ÉTTEREM

BETÉRŐ VENDÉGLŐ

}} Százhalombatta, Augusztus 20. u. 6, 2440
Magyarország

}} Győr, Somogyi Béla u. 35, 9023 Magyarország
• 20% napi ajánlat akció Glamour kuponnal!

• Desszert akció

Október 8-13 között glamour kuponnal 20%
kedvezményt adunk a napi ajánlat árából!

Magánvállalkozók Napja jeligére 20% kedvezményt
adunk desszertjeink árából.

• 30% minden desszert árából Glamour
kuponnal!

• Desszert akció
Magánvállalkozók Napja jeligére 20% kedvezményt
adunk desszertjeink árából

Október 8-13 között 30% kedvezményt adunk minden
desszert árából glamour kuponnal!

• Két személyes tál verhetetlen áron

• Harcsapaprikás akció!

2 szelet rántott csirkemell, 2 db rántot sajt, 2 db sajttal
és sonkával töltött karaj, 2 szelet cigány pecsenye.
Rizibizi, hasábburgonya + tartás mártás. Kiszállítva és
csomagolva: 3.900.-Ft

Október 8-13 között 20% kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk a Harcsapaprikást túrós csúszával!

• Leves akció!
Október 8-13 között 20% kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk Olasz sajtkrémlevesünket bacon chipsszel!

• Két személyes tál verhetetlen áron
2 szelet rántott csirkemell, 2 db rántot sajt, 2 db sajttal
és sonkával töltött karaj, 2 szelet cigány pecsenye.
Rizibizi, hasábburgonya + tartás mártás. Kiszállítva és
csomagolva: 3.900.-Ft

• Rántott camembert kedvelőinek kedvezmény!
Október 8-13 között 20% kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk a Rántott camemberünket mandulás
morzsában,áfonya dzsemmel!

• Menü verhetetlen áron
Napi menu 1.190 Ft-ért

NORMAFA RÉTES
}} Budapest, Eötvös út, Magyarország
• Túrós rétes az igazi!
5 rétes vasárlása esetés a túrós rétes darabja 380 Ft.

• Ha rétes, akkor Normafa Rétes!
5 rétes vásárlása esetén az almás rétes darabja 370 Ft.

• Rétesből sosem elég
20 rétes vásárlása esetén 20% kedvezmény az összes
rétesre!

• Rétesezz Normafán
5 rétes vásárlása esetén a meggyes-mákos darabja
370 Ft.

• Rétessel várunk Normafán
5 rétes vásárlása esetén a meggyes rétes darabja 370
Ft.
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SHOP-STOP PIZZÉRIA

KÉT SERPENYŐ

}} Kapuvár, Fő tér 3, 9330 Magyarország

}} Kiskunfélegyháza, Bethlen u. 13, 6100
Magyarország

• Glamour kuponos ajánlat!

• Kiskunfélegyházán rendeljen sültes tálat

Október 8-13 között Glamour kuponos ajánlatunk,a napi
ajánlat árából 20% kedvezményt biztosítunk!

10% kedvezményt adunk 4 személyes sültes tálak árából

• Pizza ajánlatunk!
Október 8-án a Margaréta pizzánkat 20%
kedvezménnyel fogyaszthatják helyben fogyasztás
esetén!

ANDRETTI KÁVÉZÓ ÉS SZERVÍZ
KFT.

• Sonkás -gombás pizza akció!
Október 8-án 20% kedvezményt biztosítunk a Sonkás
-Gombás pizzánkból,helyben fogyasztás esetén!

}} Budapest, Váci út 13, 1044 Magyarország

• Sonkás pizza akció!

• Október 8-án minden fagylalt féláron kapható

Október 8-án 20% kedvezményt biztosítunk sonkás
pizzánkból helyben fogyasztás esetén!

Október 8-án minden fagylalt féláron kapható

• Sonkás-kukoricás pizza olcsóbban!
Október 8-án 20% kedvezményt biztosítunk a sonkáskukoricás pizzánkból,helyben fogyasztás esetén.

SZÉLMALOM CSÁRDA
}} Kecskemét, Szent László krt. 39, 6000
Magyarország

KORONA PIZZÉRIA

• Gasztro Napok a Szélmalom Csárdában

}} Kiskőrös, Rákóczi Ferenc u., 6200
Magyarország

20% kedvezményt adunk az ételek árából kivévetelt
képez a 2 személyes sültes tál

• Kedvezmények a Szélmalom Csárdában

• Glamour Kedvezmények a Korona Pizzériában

20% Kedvezményt adunk a szeszesitalok árából

20% kedvezményt adunk a szeszesitalok árából

• Kedvezmények a Szélmalom Csárdában

• Kedvezmények a Korona Pizzériában

20% Kedvezményt adunk az üdítőitalok árából

20% kedvezményt adunk a forro italainkra

• Kedvezmények a Szélmalom Csárdában

• Kedvezmények a Korona Pizzériában

20% kedvezményt adunk a forró italokra a’la carte
fogyasztás esetén

20% kedvezményt adunk a pizzák árából

• Kedvezmények a Korona Pizzėriában

• Kedvezmények a Szélmalom Csárdában

20% kedvezményt adunk a tèszta ételeinkre

20% kedvezményt adunk a desszertek árából.

• Korona Pizzériában kedvezmények
20% kedvezményt adunk az üdítőitalok árából

70

KÉKFÉNY PIZZÉRIA

GRILL AND PIZZA POINT

}} Kőszeg, Várkör 25, 9730 Magyarország

}} Pécs, Makay István út 5, 7634 Magyarország

• Desszert akció a Kékfény Pizzériában

• Egyen egy finom pizzát és egy dobozos üdítőt
adunk ajándékba

10% kedvezmény az oreos mangós tiramisu árából

Minden egész pizza fogyasztása esetén ajándékba
adunk egy dobozos üdítőt 2019.10.08-10.13-a között

• Különleges pljeskavica ajánlat ajándék
üditővel

FALODA

Minden pljeskavica mellé egy dobozos üdítőt adunk
ajándékba.

}} Budapest, Kőrösy József u., 1117
Magyarország

• ISTENI HAMBURGER AJÁNDÉK DOBOZOS
ÜDITŐVEL

• Faloda Akció

EGYEN EGY HAMBURGER MENÜT NÁLUNK ÉS
MEGAJÁNDÉKOZZUK EGY ÖN ÁLTAL VÁLASZTOTT
DOBOZOS ÜDÍTŐVEL. 2019.10.08-10.13-KÖZÖTT

Kedvezményt biztosítunk 20% a Gyümölcs Levesre,
Somlói galuskára, Uborka salátába, Bolognai Spagetti,
Fanta Narancs 0,5l Pe tüdítőre

TEKI KONYHA

STEFÁNIA ÉTTEREM

}} Kőszeg, Várkör 44, 9730 Magyarország

}} Jakabszállás, Ady Endre u. 26, 6078
Magyarország

• Kedvezmények a Vasi Fogadó Kft. éttermében

• Stefániából rendeljen sültes tálakat
kedvezményesen

10% kedvezmény az “A”menü árából helyben fogyasztás,
előzetes bejelentkezés és készpénzes fizetés
esetén.10% kedvezmény a “B”menü árából helyen
fogyasztás, előzetes bejelentkezés és készpénzes
fizetés esetén.

4 személyes sültestálakból 10% engedményt adunk

MECSEK CSÁRDA ÉS FOGADÓ
}} Kővágótöttös, 7675 Magyarország
• Egyen finomat nálunk és meghívjuk egy
frissítő limonádéra.
Fogyasszon nálunk egy főételt és meghívjuk egy pohár
limonádéra

• Egyen egy főételt nálunk és meghívjuk egy
pohár sörre !!!!
Egy főétel fogyasztása esetén ajándékba adunk egy
pohár sört vendégeink részére 2019.10.08-10.13-ig
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LEZSER KÁVÉZÓ ÉS ÉTTEREM

KATA MÉZES STANDJA
KECSKEMÉTI PIAC . BUDAI U

}} Pécs, Széchenyi tér 18, 7621 Magyarország

}} Kecskemét, Budai u. 2, 6000 Magyarország

• Különleges ebéd nálunk ajándék limonádéval
!!!!

• A legnagyobb odafigyeléssel és szeretettel
készített méz !

Fogyasszonk nálunk egy egész adag főételt és
ajándékba adunk egy pohár limonádét

Október 8.án Kecskeméti Piaci mézes standunk az
étteremmel szemben , egy különleges ajánlattal
kedveskedik kedves vásárlóinknak , 20% al olcsóbban
adjuk a kiváló minőségű és finom Repcemézünket .
Kóstolják meg és nem bánják meg !

• KÜLÖNLEGES EBÉD NÁLUNK AJÁNDÉK
PRESSZÓ KÁVÉVAL
EGYEN EGY FŐÉTELT NÁLUNK ÉS AJÁNDÉKBA ADUNK EGY
CSÉSZE PRESSZÓ KÁVÉT 2019.10.08-10.13-KÖZÖTT

• Minden főétel után egy frissítő limonádét
adunk ajándékba.

ÉDOSZ VENDÉGLŐ

Minden egyes főétel fogyasztása esetén egy frissítő
limonádét adunk ajándékba .

}} Kaposvár, Cukorgyár köz 8, 7400
Magyarország

BISTRO ST. ANDRÉ

• Menü mellé ajándék kávé
Minden kedves vendégünk egy elfogyasztott menü után
vendégünk egy ajándék kávéra

}} Szentendre, Duna korzó 20, 2000
Magyarország

• Menü mellé ajándék limonádé

• Az ízek szerelmeseinek

Minden kedves vendégünk menü fogyasztása mellé
ajándék limonádét adunk ajándékba 2019.10.08.-10.13
között

Október 8 és október 13. között -30% kedvezményt
kapnak vendégeink desszertjeink árából. Várunk
mindenkit szeretettel!

• Francia séf Szentendrén

KORONA PIZZÉRIA

Október 8 -tól október 13-ig a la carte ajánlatunkból
-20% kedvezmény vendégeinknek.

• Kirándulni vágyóknak

}} Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 61, 1212
Magyarország

Október 8 -tól október 13-ig -20% kedvezmény minden
alkoholos ital árából.

• Metro-Glamour Gasztronapok a Korona
Pizzériában
A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont(okat):-25% minden üdítő
árából

KIKÖTŐ ÉTKEZDE
}} Budapest, Weiss Manfréd út 5, 1211
Magyarország
• Metro-Glamour Gasztronapok a Kikötő
Étkezdében
A Metro-Glamour Gaztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont:-40% minden kávé árából
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PÁLMA VENDÉGLŐ

BURGER SZIGET

}} Botykapeterd, Szigetvári u. 12, 7900
Magyarország

}} Budapest, Kossuth Lajos u. 70, 1211
Magyarország

• Főétel mellé ajándék kávé

• Metro-Glamour Gasztronapok a Burger
Szigetben

Minden kedves vendégünknek egy főétel mellé ajándék
kávéra a vendégünk 2019.10.08-10.13.-a között

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :-20% a napi ajánlat árából

LEVENTE VENDÉGLŐ

INVITO ÉTTEREM

}} Győrújbarát, 9081 Magyarország

}} Solymár, Mátyás király u., 2083 Magyarország

• 20% Kedvezmény

• Kedvezmények hete, finom ételekkel

20% Kedvezmény leves ajánlat: Májgombocleves

Oktober 8 es 13 kozott minden desszertunk árábol -30%
kedvezmenyt adunk vendegeinknek, kizarolag helyben
fogyasztas esetén

• 20 Kedvezmény
20% Kedvezmény palacsinta ajánlat: Kakaós palacsinta

• 20% Kedvezmény
20% Kedvezmény leves ajánlat: Bakonyi Betyár leves

• 20% Kedvezmény

PIZZA CAFÉ

20% Kedvezmény palacsinta ajánlat: Ízes palacsinta

}} Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky u. 29, 2045
Magyarország

• 20% Kedvezvények
20% Kedvezmény levedseikre: Húsleves gazdagon

• Buritó akció
Magánvállalkozók Napja jeligére -20% kedvezmény
a buritók árából.

CORNER GARDEN BISTRO

• Café saláta kedvezmény

}} Budapest, Szent Imre tér, 1211 Magyarország

Magánvállalkozók Napja jeligére -20% Café salátánk
árából.

• Desszert Glamour Gasztronapok alatt a
Corner Garden-ben

• Desszert akció
Magánvállalkozók Napja jeligére -20% a desszertjeink
árából.

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :-30% minden desszert
árából

• Hawaii pizza kedvezmény
Magánvállalkozók Napja jeligére -20% kedvezmény
a helyben fogyasztott 45cm-es Hawaii pizza árából.

• Kávé ajánlat Glamour Gasztronapok alatt a
Corner Garden-ben

• Margherita pizza akció

A Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között beváltjuk
a következő kupont :-40% minden kávé árából

Magánvállalkozók Napja jeligére, -20% kedvezmény
a helyben fogyasztott 45 cm-es Margherita pizza
árából.

• Napi ajánlat Glamour Gasztronapok alatt a
Corner Garden-ben
A Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között beváltjuk
a következő kupont :20% a napi ajánlat árából
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FINOM FALATOK

SZATYMAZ SÁRGA BÜFÉ (5-ÖS
ÚTI LEÁLLÓNÁL)

}} Budapest, Szentmiklósi út 148, 1213
Magyarország

}} Szatymaz, 6763 Magyarország

• A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.0813. között beváltju

• Barátoknak baráti áron!
20% kedvezmény a szendvics árából!

20% a napi ajánlatból

• Barátoknak baráti áron!
20% kedvezmény az üdítő árából!

• Barátoknak baráti áron!

CSABI BÜFÉ

20% kedvezmény a tömény italok árából!

• Barátoknak baráti áron!

}} Budaörs, Keleti u. 3, 2040 Magyarország

20% kedvezmény a dobozos sörök árából!

• METRO HO büfé ajánlat 1

• Glamour Akció

1.ajánlat

20% kedvezmény a a presszó kávé árából

SÜTÖDE

SÁRGA BARAKK SÖRBÁR

}} Győr, Richter János u. 7, 9023 Magyarország

}} Mány, Deák Ferenc u. 43, 2065 Magyarország

• Canada Dry akció!

• Kávézz Nálunk!

Október 8-án 20% kedvezménnyel rendelheti tőlünk az
1L-es Canada Dry üdítőnket!

Magánvállalkozók Napja jeligére -20% kedvezmény
a kávé árából.

• Görögös csirkemell akció!

• Meggysör akció

Október 8-án 20%-os kedvezménnyel rendelheti tőlünk
a Görögös csirkemellet!

Magánvállalkozók Napja jeligére -20% kedvezmény
a belga meggysör árából.

• Pepsi Cola akció!

• Térj be egy Rosé fröccsre a Sárga Barakkba!

Október 8-án 20% kedvezménnyel rendelheti az 1L-es
pepsi cola üdítőnket!

Magánvállalkozók Napja jeligére -20% kedvezmény
a rosé fröccs árából.

• Saláta akció!

• Töltődj fel!

Október 8-án 20% kedvezménnyel rendelheti tőlünk
a Farmer salátát!

Magánvállalkozók Napja jeligére -20% kedvezmény az
energia italok árából.

• Schweppes narancs üdítő akció!

• Üdítő akció a Sárga Barakk Sörbárban

Október 8 .án 20% kedvezménnyel rendelheti tőlünk az
1L Schweppes narancs üdítőitalt!

Magánvállalkozók Napja jeligére -20% kedvezmény az
üdítők árából.
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HÁRSFA VENDÉGLŐ

YUMMY FOOD

}} Mihályi, Hunyadi u. 26, 9342 Magyarország

}} Budapest, Magyarország

• Eperkrémleves kedvezményesen!

• ajándék desszert

Október 8 és 9.-én 20% kedvezménnyel fogyaszthatja
Eperkrémlevesünket!

ebédeljen nálunk egy hétig ,és pénteken
megajándékozzuk egy desszerttel

• Frissensült akció!

• csoportos kedvezmény

Október 8 és 9.-én 20% kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk Rostonsült jércénket tejszínes medvehagymás
mártással!

15 fő felett 10% a számla végösszegéből

• kedvezmény a főételből
10% a főétel árából

• Krémleves kedvezményesen!

• vendégünk egy kávéra

Október 8 és 9.-én 20% kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk Spárgakrémlevesünket!

Nálunk ebéddel,vendégünk egy kávéra

• Limonádé akció!
Október 8 és 9.-én 20% kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk isteni Limonádénkat!

JÓLLAK6 KIFŐZDE

• Rétes akció!

}} Budapest, Kossuth tér 555, 1191
Magyarország

Október 8 és 9.-én 20% kedvezménnyel fogyaszthatja
házi rétesünket!

• Metro magánvállalkozók napi menü 20%
kedvezménnyel

FA-CSACSI

A Metro magánvállalkozók napja alatt 10.08-13. 20%
kedvezményt adunk a speciális csak erre a napra
készített menünkből, abban az esetben ha előre
hivatkozik a kedvezményre.

}} Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 20/A, 6100
Magyarország
• Hurka-Kolbász a Fa-Csacsiban
20% kedvezményt adunk a hurka-kolbász ételekböl
a Fa-Csacsiban

MIHÁLYNAPI VÁSÁR
}} Debrecen, Böszörményi út, Magyarország
• Hoyom-Viszem Sátor
A Debreceni nagyvásáron, a nálunk jóllakott vendég
szomjas is. Az első italt mi álljuk (sör vagy üdítő).
Rendelésük alkalmával jelezzék, hogy honnan hallottak
a kedvezményről!
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MIHÁLYNAPI VÁSÁR

PINCELAKAT BORHÁZ ÉS
SZÁLLODA

}} Debrecen, Böszörményi út, Magyarország

}} Császártöltés, Keceli u. 91, 6239
Magyarország

• Falatozó
A Debreceni nagyvásáron, a nálunk jóllakott
vendég szomjas is. Az első italt mi álljuk az üdítőt.
Rendelésük alkalmával jelezzék, hogy honnan
hallottak a kedvezményről! a kedvezményeket nem
összevonhatóak!

• Pincelakat Desszert Kedvezmény
A desszertek árából 10% kedvezményt adunk

• Hozom-Viszem Sátor
A Debreceni nagyvásáron, a nálunk jóllakott
vendég szomjas is. Az első italt mi álljuk a sört.
Rendelésük alkalmával jelezzék, hogy honnan
hallottak a kedvezményről! a kedvezményeket nem
összevonhatóak!

BUDAPEST 1102 KŐRÖSI CSOMA
S. ÚT 40/B
}} Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út,
Magyarország
• 20% a napi ajánlatból

ARANYKALÁSZ

Akciós napi pizza 20% kedvezménnyel

}} Szentes, Apponyi tér 18, 6600 Magyarország
• 20% kedvezmény a desszert árából!

SACI BÜFÉ

20% kedvezmény a desszert árából!

• 20% kedvezmény a főétel árából!

}} Kecskemét, Ceglédi út 38, 6000 Magyarország

20% kedvezmény a főétel árából!

• Paleo Palacsinta a Saci Büfében

• 20% kedvezmény a presszó kávé árából!

Gyümölcsös paleo palacsintára 20% kedvezményt
adunk

20% kedvezmény a presszó kávé árából!

• 20% kedvezmény az üdítő árából!
20% kedvezmény az üdítő árából!

• Barátoknak baráti áron!
20% kedvezmény a limonádé árából!

SCARPETTA ÉTTEREM PIZZÉRIA
}} Kiskunhalas, Dr. Monszpart László u., 6400
Magyarország
• 30%kedvezmény minden Desszert árából
30%kedvezmény minden Desszert árából

• 40% kedvezmén minden kávé árából
40% kedvezmén minden kávé árából
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ZÖLDFA VENDÉGLŐ

KIS-ANNA HALÁSZKERT

}} Csorna, Soproni út 52, 9300 Magyarország

}} Miskolc, Görömbölyi út 38, 3519 Magyarország

• Capuccino kedvezményes áron

• Édes érzés

Október 08-10ig 20% kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk DE Capuccinónkat

A gundel palacsintára 20% kedvezményt biztosítunk.

• Édes érzés

• DE Espresso

Túrógombóc vaníliás tejföllel fogásunkból 20%
kedvezményt biztosítunk!

Október 08-10-ig 20% kedvezménnyel fogyaszthatja
éttermünkben DE Espresso kávénkat.

• Édes érzés

• Erdei palacsinta vaníliaöntettel akciós áron

Fagylaltkelyhünkből 20% kedvezményt biztosítunk!

Október 08- 10-ig 20%-os kedvezménnyel
fogyaszthatja nálunk Erdei palacsintánkat
vaníliaöntettel.

• Édes érzés
Mogyorókrémes palacsintánkból 20% kedvezményt
biztosítunk!

• Gundel palacsinta akció

• Édes érzés

Október 08-10-ig 20%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk a Gundel palacsintánkat.

Juhtúrós sztrapacskánkból 20% kedvezményt
biztosítunk!

• Somlói galuska akció!
Október 8-10.-ig 20%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk az isteni somlói galuskánkat!

TARJÁN VENDÉGLŐ
FÜRDŐ VENDÉGLŐ

}} Hódmezővásárhely, Csillag u. 100, 6800
Magyarország

}} Kapuvár, Veszkényi u. 38, 9330 Magyarország

• Barátoknak baráti áron!
20% kedvezmény a presszókávé árából! Hivatkozz
a glamour napokra!

• Capuccinó kedvezményesen!
Október 11.-én 20%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk a capuccinót!

• Barátoknak baráti áron!
20% kedvezmény a főétel árából!

• Coca Cola akció!

• Barátoknak baráti áron!

Október 11.-én 20%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk a 0,25 l coca-colát!

20% kedvezmény a tejeskávé árából!

• Esszpresszó kedvezményesen!

• Barátoknak baráti áron!

Október 11.-én 20%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk eszpresszó kávénkat!

20% kedvezmény minden tea árából!

• Barátoknak baráti áron!

• Gesztenye püré akció!

20% kedvezmény a ristretto árából!

Október 11.-én 20%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
éttermünkben a Gesztenye pürét!

• Soproni sör akció!
Október 11.-én 20%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk a soproni 0,5l-es sörünket!
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WORLD BURGER

1101 BUDAPEST, MONORI ÚT 1-3

}} Budapest, Ond vezér park 5, 1144
Magyarország

}} Budapest, Monori u. 1-3, 1101 Magyarország
• 20% kedvezmény

• “Minőség megfizethető áron!

20% kedvezmény a köret árából

Vacsi? Persze,hogy nálunk, hiszen Oktober 8-án
a duplahusos marha burger 20%-al olcsobban lehet
a tiéd! Áld a vacsorát ma Te!

• Ajándék Coca cola
Főétel mellé ajándék Coca cola

• Ajándék Maki
Sushi Box mellé ajándék Maki

KISPIPIPA HALÁSZCSÁRDA

• Ajándék süti

}} Miskolc, Rákóczi Ferenc u. 4, 3530
Magyarország

• Ajándék tavaszi tekercs

Miso ramenekhez ajándék süti
Nigiri box mellé ajándék tavaszi tekercs

• Édes pillanatok
A túrós palacsinta árából 20% kedvezményt biztosítunk!

1106 BUDAPEST, JÁSZBERÉNYI
ÚT 29.

• Édes pillanatok
Mákos gubánkból 20% kedvezményt biztosítunk október
8-13 között.

• Édes pillanatok

}} Budapest, Jászberényi út, 1106 Magyarország

Nagymama desszertje piros lábaskában fantázianevű
fogásunkból 20% kedvezményt bitosítunk október 8-13
között.

• 20% kedvezmény
20% kedvezmény a köretből

• Édes pillanatok

• Ajándék Maki

Sült túró tejföllel nevű fogásunkból 20% kedvezményt
biztosítunk október 8-13 között.

Sushi Box mellé ajándék Maki

• Ajándék süti

• Édes pillanatok

Miso ramenekhez ajándék süti

Óriás gesztenyepüré tejszínhabbal nevű fogásunkból
20% kedvezményt biztosítunk október 8-13 között.

• Ajándék tavaszi tekercs
Nigiri bokszmellé ajándék tavasi tekercs

• Ajándék tea
Minden menühöz ajándék tea

JANKAY KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM
}} Békéscsaba, Andrássy út 37, 5600
Magyarország
• 20% kedvezmény a napi ajánlatból
20% kedvezmény a napi ajánlatból
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1107 BUDAPEST, SZÁLLÁS UTCA

BÉKÉSCSABA NORBI UPDATE
BISZTRÓ

}} Budapest, Szállás u. 21, 1107 Magyarország

}} Békéscsaba, Gyóni Géza u., 5600
Magyarország

• 20% kdvezmény
20% kedvezmény a köret árából

• Ajándék Coca cola

• 20% minden alkoholos ital árából

Minden menühöz ajándék Coca cola

20% minden alkoholos ital árából

• Ajándék tavaszi tekercs

• 25% kedvezmény az üdítő italok árából

Nigiri boksz mellé ajándék tavaszi tekercs

25% kedvezmény az üdítő italok árából

• Ajándék tea

• 40% kedvezmény minden kávé árából

Minden menühöz ajándék tea

40% kedvezmény minden kávé árából

• Meglepetés

• Étlapról történő fogyasztás esetén 25%
kedvezmény a rostos ü

Szerencssüti ajándékba

Étlapról történő fogyasztás esetén 25% kedvezmény
a rostos üdítőkre

• Étlapról történő fogyasztás esetén 25%
kedvezmény a szénsava

1105 BUDAPEST ELŐD UTCA 5

Étlapról történő fogyasztás esetén 25% kedvezmény
a szénsavas üdítő italokra

}} Budapest, Előd u., 1105 Magyarország
• 20% kedvezmény a napi ajánlatból
20% kedvezmény a napi ajánlatból

• Ajándék Muki
Sushi box mellé ajándék muki

• Ajándék tavaszi tekercs
Miso ramenekhez ajándék tavaszi tekercs

• Ajándék tea
Minden menühöz ajándék tea

• Vendégünk egy kávéra
Nálunk ebédél vendégünk egy kávéra
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SPEED PIZZA BURGER
PALACSINTA

1107 BUDAPEST, MÁZS UTCA 19

}} Békéscsaba, Hunyadi tér 1, 5600
Magyarország

• 20% kedvezmény

• 25% kedvezmény minden üdítő árából

• Ajándék ásványvíz

}} Budapest, Mázsa u. 19, 1107 Magyarország
20% kedvezmény a köret árából
Napi menü mellé vendégünk egy üveg ásványvizre

25% kedvezmény minden üdítő árából

• Ajándék desszert

• 40% kedvezmény minden kávé árából

Minden 5.vendégünk meglepjük egy desszerttel

40% kedvezmény minden kávé árából

• Ajándék tea

• Étlapról történő fogyasztás esetén 25%
kedvezmény a cocacola

Minden menühöz ajándék tea

Étlapról történő fogyasztás esetén 25% kedvezmény
a coca colara

• Tavaszi tekercs
Sushi Box mellé ajándék tavaszi tekercs

• Étlapról történő fogyasztás esetén 25%
kedvezmény a rostos ü
Étlapról történő fogyasztás esetén 25% kedvezmény
a rostos üdítőre

1102 BUDAPEST, KÖRÖSI
CS.SÉTÁNY 8.

• Étlapról történő fogyasztás esetén 40%
kedvezmény a kávéra
Étlapról történő fogyasztás esetén 40% kedvezmény
a kávéra

}} Budapest, Kőrösi Csoma stny., 1102
Magyarország
• 20% kedvezmény
napi ajánlatból 20% kedvezmény

1107 BUDAPEST, MONORI ÚT
2-4

• Ajándék Coca cola
Főétel mellé ajándék Coca cola

• Ajándék pálcika

}} Budapest, Monori u. 2-4, 1101 Magyarország

Sushi mellé ajándék pálcika

• 20% kedvezmény

• Ajándék szerencsesüti

Főétel árából 20% kedvezmény

Nigiri bokszmellé ajándék szerencssüti

• Ajándák Coca cola

• Vendégünk egy kávéra

Főétel mellé ajándék Coca cola

Napi ajánlatunk mellé vendégünk egy kávéra

• Ajándék Maki
Sushi Box mellé ajándék Maki

• Ajándék tea
Minden menühöz ajándék tea

• Szerencsesüti
Miso ramenelhez ajándék süti
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BRIÓS

LÉVAY VILLA HOTEL

}} Budapest, Pozsonyi út 16, 1137 Magyarország

}} Miskolc, Lévay József u. 13, 3529
Magyarország

• Édes kis csajosság

• Lévay kényeztetés

20% kedvezményt biztosítunk az Édes kis csajosság
ajánlatunkra.Tartalma: amerikai palacsinta + bármilyen
üdítő

2019.10.08-13 között szobáink árából 10% kedvezményt
biztosítunk.

• Lévay kényeztetés
2019.10.08-13. között szaunánkban 10% kedvezményt
biztosítunk.

1101 BUDAPEST, KŐBÁNYI ÚT 42

• Lévay kényeztetés

}} Budapest, Kőbányai út 42, 1101 Magyarország

Szeszes italainkból 10% kedvezményt biztosítunk
2019.10.08-13 között.

• 10% kedvezmény

• Lévay kényeztetés

10% kedvezmény a kávé árából

2019.10.08-13 között 20% kedvezményt biztosítunk
a kávé árából.

• 20% kedvezmény
Üditő ital árából 20% kedvezmény

• Lévay kényeztetés

• Ajándák Coca cola

2019.10.08-13 között 20% kedvezményt biztosítunk
a cappuccinónkra.

Főétel mellé ajándék Coca cola

• Ajándék pálcika
Sushi mellé ajándék pálcika

1108 BUDAPEST, TAVAS UTCA
1/C

• Ajándék süti
Sushi Box mellé ajándék süti

}} Budapest, Tavas u. 1, 1108 Magyarország
• Margaréta ajánlata
Menü mellé ajándék ásványvíz

HUSZÁR PANZIÓ ÉS ÉTTEREM
}} Sárospatak, Kazinczy Ferenc út 3, 3950
Magyarország
• Cigányzenés vacsora
Panziónkba érkező szállóvendégeink részére
a cigányzenés vacsora árából egyszeri alkalommal 20%
kedvezményt biztosítunk.

81

BENEDEKÉK FALODÁJA

HOTEL ZUGLÓ

}} Zsámbék, Petőfi Sándor u. 38, 2072
Magyarország

}} Budapest, Nagy Lajos király útja,
Magyarország

• Édes 7

• Édes Ajándék

okt.8-13 között éttermünkben meleg ételt helyben
fogyasztó, Metro kártyával rendelkező és azt bemutató
vendégeinknek 10% engedményt adunk az elfogyasztott
desszert árából!

MInden szállóvendégünknek édes ajándékkal kedves
kedvünk.

DIÓHÉJ ÉTTEREM

MARIANNA ÉTKEZDÉJE

}} Kecskemét, Rákóczi út 30, 6000
Magyarország

}} Budapest, Nagykőrösi út 162, 1194
Magyarország

• Desszert Kedvezmény a Dióhéjban
A ‘la carte ételfogyasztás esetén a somlói galuska
árából 10% kedvezményt adunk

• Metro-Glamour Gasztronapok Marianna
Étkezdéjében

• Gyümölcs kelyheinkre kedvezményt adunk

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :20% a napi ajánlat árából

A ‘la Carte ételfogyasztás esetén a gyümölcs kelyhekre
adunk 10% kedvezményt

• Metro-Glamour Gasztronapok Marianna
Étkezdéjében

• Mákos Guba kedvezményesen
A ‘ la carte ételfogyasztás esetén a mákos gubára 10%
kedvezményt adunk

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :-40% minden kávé árából

• Palacsintázzon kedvezményesen
A ‘la carte ételfogyasztás esetén 10% kedvezményt
adunk a palacsintáink árából

BEREG BÁR

• Szelet sütikre kedvezmény
Szeletet süteményeinkre

}} Budapest, Hattyú u., Magyarország
• Borozz a Beregben!
Kimért borainkra 20% kedvezményt adunk.

• Kézműves sör féláron a Beregben!
Magyar kézműves korsó sörre 50% kedvezményt adunk
a Glamour kupont felmutató vendégeinknek.

• Sörözz a Bereg Bárban!
Korsó Hekkelbergre 50% kedvezményt adunk a Glamour
kupont felmutató vendégeinknek.
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ÖREGHÁZ ÉTTEREM

ELDORADO PIZZÉRIA WORLD
AND CAFFE

}} Budajenő, Kossuth Lajos u. 59, 2093
Magyarország

}} Fehérgyarmat, Ady Endre u., 4900
Magyarország

• Édes Boldogság
a meghírdetett napokon 10.08-13. helyben meleg
ételt fogyasztó vendégünk, amennyiben fizetés előtt
bemutatja Metro kártyáját, akkor az elfogyasztott
desszert árából 10% engedményt biztosítunk.

• 40% kedvezmény a lattéból
Nálunk étkező vendégeinknek 40% kedvezmény a latte
árából

• Kedvezményes kávé

• Igazi Somlói

40% kedvezmény a kávéból

Ha 10.08-13 között meleg ételt fogyaszt éttermünk
kínálatából, akkor a 10% engedményt adunk mesés
Somlói Galuskánk árából, ha felmutatja Metro kártyáját

• Ki ne szeretné a habkönnyű túrógombócot?!

1077 BUDAPEST, WESSELÉNYI
UTCA 2.

10.08-13 között ha éttermünkben meleg ételt fogyaszt,
akkor a túrógombócunk árából 10% engedményt adunk,
ha felmutatja Metro kártyáját!

• Krémes

}} Budapest, Wesselényi u. 2, 1077 Magyarország

10.08-13 között ha éttermünkben meleg ételt fogyaszt,
akkor a Házi Krémesünk árából 10% engedményt adunk,
ha felmutatja Metro kártyáját

• 30% Glamour napok nálunk is!
30% kedvezmény minden desszert árából

• Palacsintázzunk
Amennyiben 10.08-13 között helyben meleg ételt
fogyaszt, akkor a palacsintáink árából 10% engedményt
adunk, ha felmutatja Metro kártyáját

1072 BUDAPEST, DOB UTCA 2.
}} Budapest, Dob u. 2, 1072 Magyarország

TÜ-PE CUKRÁSZDA

• 30% Glamour kedvezmény

}} Kecskemét, Március 15. u. 17, 6000
Magyarország

• 40% Glamour kedvezmény

• Kávéink árából 10% kedvezményt adunk

• Ajándék desszert

30% kedvezmény minden desszert árából
40% kedvezmény a kávé árából
3000ft vásárlás estén ajándék desszert

10% kedvezményt adunk a kávéink árából

• Szelet süteményeinkre kedvezményt adunk
10% kedvezményt adunk a szelet sütik árából

• Üdîtőitalokra kedvezményt adunk
Üdîtőitalaink ærából 10% kedvezményt adunk

• Sós- apró süti kedvezmény
Sós és apró süteményeinkre 10% kedvezményt adunk
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1072 BUDAPEST, DOB UTCA 2.

TERMÁL PIZZÉRIA

}} Budapest, Dob u. 2, 1072 Magyarország

}} Tiszaújváros, Teleki Blanka út 2, 3580
Magyarország

• 20% Glamour kedvezmény

• Glamour

20% kedvezmény a napi ajánlatból

Desszert árából 20% kedvezmény

• 30% Glamour kedvezmény

• Glamour

30% kedvezmény minden desszert árából

40% kedvezmény kávéból

• Glamour
Capuccino 20% kedvezmény

1077 BUDAPEST,GARAY UTCA
11.

• Glamour

}} Budapest, Garay u. 23, 1077 Magyarország

• Glamour

Pizza margarita 105kedvezmény
Gesztenyerüré 10% kedvezmény

• A ház vendége egy pohár borra
3000ft vacsora fogyasztás mellé vendégünk egy pohár
borra

PADOVA PIZZÉRIA

• Ebédeljen nálunk,ajándék palacsinta
3000ft ebéd fogyasztás estén, vendégünk 2 db kakós
palacsintára

}} Kecskemét, Akácfa u. 27, 6000 Magyarország

• Vacsorázzon nálunk!

• Kedvezmények a Padova Pizzériában

3000ft vacsora fogyasztás esetén vendégünk 2db
palacsintára

10% kedvezményt adunk a tejfölös alapú pizzáink árából

• Kedvezmények a Padova Pizzériában

• Vendégünk egy pohár borra

10% kedvezményt adunk a tejfölös alapú pizzáinkra

3000ft ebéd fogyasztás felett vendégünk egy pohár
borra

• Kedvezmények a Padova Pizzériában
10% kedvezményt adunk a sültjeink árából

• Kedvezmények a Padova Pizzériában
10% kedvezményt adunk a tészta ételeink árából

• Kedvezmények a Padova Pizzériában
10% kedvezményt adunk a salátáink árából
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1077 BUDAPEST, BETHLEN
GÁBOR UTCA 6.

ÖREG MISKOLCZ HOTEL
ÉTTEREM

}} Budapest, Bethlen Gábor u. 6, 1077
Magyarország

}} Miskolc, Horváth Lajos u. 11, 3525
Magyarország

• Ajándék 0,5l almafröccs

• Öreg Miskolcz édessége

3000ft vacsora mellé ajándék almafröccs

Gesztenyepürénk árából október 8-13 között 20%
kedvezményt biztosítunk!

• Vendégünk 0,5l almafröccsre

• Öreg Miskolcz édessége

Ebéd mellé ajándék 0,5l almafröccs

Fagylaltkelyhünkből 20% kedvezményt biztosítunk
október 8-13 között.

• Öreg Miskolcz édessége

ETNA PIZZÉRIA

Kakaós palacsintánkból 20% kedvezményt biztosítunk
október 8-13 között.

}} Nyékládháza, Vasút u., 3433 Magyarország

• Öreg Miskolcz édessége

• Pizza

Mogyorókrémes palacsintánkból 20% kedvezményt
biztosítunk október 8-13 között.

Pizza Margaréta 20% kedvezmény

• Öreg Miskolcz édessége

• Pizza napok

Banánhajónkból 20% kedvezményt biztosítunk október
8-13 között.

Az étteremben megjelölt 8 féle pizza árából 20%
kedvezményt biztosítunk

• Pizza napok
Pizza Etna 20% kedvezmény

FALODA SZENTENDRE

• Pizza napok
Pizza Bolognai 20% kedvezmény

}} Szentendre, Dobogókői út 1, 2000
Magyarország

• Pizza napok
Pizza Hawaii 20% kedvezmény

• Finom kàvè
Oktober 9-èn minden 1500 ft felett fogyaszto kedves
vasarlonk -10% kedvezménnyel kàvézhat nálunk.

• Kàvé kedvezménnyel
Oktober 8-án minden 1500 ft felett fogyaszto kedves
vasarlonk -10% kedvezménnyel kàvézhat nálunk.

HORGÁSZ CAMPING - ÉTTEREM
}} Tiszafüred, Kastély út, 5350 Magyarország
• Legjobbat a legjobb áron
Minden ételből 20% engedmény

85

RÁKÓCZI 27 PIZZÉRIA

OLAJBOGYÓ PIZZÉRIA

}} Szerencs, Rákóczi út 27, 3900 Magyarország

}} Algyő, Bartók Béla u. 42, 6750 Magyarország

• Élvezd az édes ízeket

• A heti ajánlatos pizza után ajándék presszó
kávé!

Rákóczi 27 galuskánkból 20% kedvezményt biztosítunk
október 8-13 között.

A heti ajánlatos pizza után ajándék presszó kávé!
Október 8-án Metró kárya felmutatása esetén!

• Élvezd az édes ízeket

• Minden paradicsimos alapú pizza mellé
ajándék presszó kávé!

Marlenkánkból 20% kedvezményt biztosítunk október
8-13 között!

• Élvezd az édes ízeket

Minden paradicsimos alapú pizza mellé ajándék
presszó kávé! Október 8-án Metro kártya felmutatása
ellenében!

Áfonyás palacsintánkból 20% kedvezményt biztosítunk
október 8-13 között.

• Minden pizza mellé ajándék presszókávé
Október 8-án!

• Élvezd az édes ízeket
Mogyorókrémes palacsintánkból 20% kedvezményt
biztosítunk október 8-13 között.

Minden paradicsomos alapú pizza mellé ajándék
presszókávé!

• Élvezd az édes ízeket

• Minden tejfölös alapú pizza mellé ajándék
presszó kávé!

Kakaós palacsintánkból 20% kedvezményt biztosítunk
október 8-13 között.

Minden tejfölös alapú pizza mellé ajándék presszó kávé!
Október 8-án. a Metro kártya felmutatása ellenben!

• Minden vegetáriánus pizza mellé ajándék
preszó kávé!

TORMÁS PIZZÉRIA

Minden vegetáriánus pizza mellé ajándék preszó kávé!
Október 8-án METRO kártya felmutatása ellenében!

}} Nagykőrös, Ifjúság útja 3, 2750 Magyarország
• Tormás Pizzéria Glamour Napok
Éttermi fogyasztáshoz 20% kedvezmény

86

SVÉDASZTALOS ÉTTEREM ÉS
PIZZAHÁZ PIZZÉRIA

FELSŐ PIZZÉRI

}} Csorvás, Bajcsy-Zsilinszky u. 5, 5920
Magyarország

• Gyros Tál akció!!

}} Várpalota, Bercsényi u. 7, 8100 Magyarország
2019 október 8-án Gyros tál akció!Gyros tál + 0,33l Coca
Cola csupán 1.650Ft

• 30% kedvezmény a desszert árából

• Menüzzön Nálunk

30% kedvezmény a desszert árából

Október 8-án a Gyros Tál menű + 0,33l Cola 1650Ft

• 40% kedvezmény minden kávé árából
40% kedvezmény minden kávé árából

• Helyben fogyasztás esetén 40% kedvezmény
a kávé árából

1097 BUDAPEST,GYÁLI ÚT 3537.

Helyben fogyasztás esetén 40% kedvezmény a kávé
árából

• Helyben fogyasztás esetén 30% kedvezmény
a desszert árából

}} Budapest, Gyáli út 35-37, 1097 Magyarország
• 20% glamour kedvezmény

Helyben fogyasztás esetén 30% kedvezmény a desszert
árából

A napi ajánlatbó 20% kedvezmény

• 25%Glamour ajánlat
25% kedvezmény minden üditő árából

NAPFÉNY ÉTTEREM

• 30% Glamour ajánlat

}} Szombathely, Nyár u. 13, 9700 Magyarország

• 40% Glamour ajánlat

30% kedvezmény minden desszert árából
40% kedvezmény minden kávé árából

• Kedvezmények a Napfény étteremben
10% kedvezmény a levesek árából10% kedvezmény
a főételek árából10% kedvezmény a desszertek
árából10% kedvezmény a kávék árából10% kedvezmény
az alkoholos italok árából10% kedvezmény az
alkoholmentes italok árábólA kedvezmények csak
helyben fogyasztás esetén érvényesek.

DÖME BÜFÉ
}} Lakitelek, Napsugár u. 21, 6065 Magyarország
• Döme Büfében egyen igyon kedvezményes
áron

LIGNIT BÜFÉ

Hekk halunkat 20% kedvezménnyel kînáljuk ezen
a napon

}} Várpalota, Szabolcska Mihály u., 8100
Magyarország

• Döme Büfében kedvezmények
Desperado Tequila italunk árából 20% kedvezményt
adunk

• Hűsítsen nálunk!!

• Döme Büfében kedvezmények

2019 október 8-án a Csapolt Soproni korsója
mindössze 400Ft!!!

10% kedvezmény minden készleten lévő üveges sörökre

• Döme Büfében kedvezmények
10% kedvezményt adunk minden készleten lévő dobozos
sörre
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KÉT BAGOLY FOGADÓ

KATICA VENDÉGLÖ

}} Várpalota, Péti út 2, 8100 Magyarország

}} Kecskemét, Lombos u. 4, 6000 Magyarország

• Ebédeljen Nálunk

• Házias Ízek a Katica Vendéglöben

2019 október 8-án a ház specialitása, Bakonyi
PandúrLeves 1500Ft

4 före szóló a ‘la Carte étel fogyasztás esetén 20%
kedvezményt adunk

SAROKHÁZ ÉTTEREM

CAFFE DEL MONDO

}} Lakitelek, Szivárvány u. 34, 6065
Magyarország

}} Szeged, Alföldi u. 11, 6725 Magyarország
• 40% kedvezmény a kávé árából

• Sarokház Étterem Töserdö

40% kedvezmény a kávé árából

Minden étel árából 20% kedvezményt adunk

• Beluga Noble 4 x 4cl vodka vásárlása esetén
az 5. ajándék

• Sarokház Étterem kedvezmények
20% kedvezmėnyt adunk az üdítőitalokra

Beluga Noble 4 x 4cl vodka vásárlása esetén az 5.
ajándék

• Sarokház Étterem kedvezmények

• Helyben fogyasztás esetén 40% kedvezmény
a kávé árából

20% kedvezményt adunk a szeszesitalok árából.

Helyben fogyasztás esetén 40% kedvezmény a kávé
árából

STREET BURGER

• Royal Salute wiskey 30% kedvezménnyel
megkóstolható

}} Hódmezővásárhely, Munkácsy Mihály u. 2,
6800 Magyarország

Royal Salute wiskey 30% kedvezménnyel megkóstolható

• 20% kedvezmény az alkoholos italok árából

• A hamburger mellé ajándék sültkrumpli!

20% kedvezmény az alkoholos italok árából

A bbq burger mellé ajándék hasábburgonya, október
8-13-ig METRO kártya felmutatása esetén!

• Hamburger mellé ajándék hasábburgonya!
A 3 kivánság burger mellé ajándék hasábburgonya jár
Október 8-13 METRO kártya felmutatása esetén!

• Hamburger mellé ajándék hasábburgonya!
A vega burger mellé ajándék hasábburgonya jár október
8-13 METRO kártya felmutatása esetén!

• Hamburger mellé ajándék sültburgonya!
A lazacos Hamburger mellé a sültburgonyára
a vendégünk, a metró kártya felmutatása ellenében
2019.10.08-2019.10.13-ig

• Hamburger mellé ajándék sültkrumpli!
A classic hamburger mellé ajándék hamburger Október
8-13-án metró kártya felmutatása esetén!
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KISKAMRA

FRAGOLA ANGYALFÖLD

}} Nagykovácsi, Bánya u., 2094 Magyarország

}} Budapest, Pap Károly u. 20, 1139
Magyarország

• ÉDESíTüNK?

• Süti napok a Fragola ANGYALFÖLD-ben

Az akciónk csak helyben fogyasztásra és kizárólag
a la cart étkezés esetén érvényes! 10.08-13 között,
a helyben a la cart ételt fogyasztó, Metro vásárlói
kártyával rendelkező vendégeknek 10% engedményt
adunk a desszert árából.

A Glamour-napok ideje alatt 20% kedvezményt adunk
a Házi Francia Krémes-re.

• Süti napok a Fragola ANGYALFÖLD-ben
A Glamour-napok ideje alatt 20% kedvezményt adunk
a Házi Rákóczi Túrós-ra.

• Gesztenyepüré habbal?
A promóció időtartama alatt, az a la cart ételt
fogyasztó, Metro vásárlói kártyával rendelkező
vendégeknek 10% engedményt adunk a Gesztenyepüré
árából. 10.08-13.

• Süti napok a Fragola ANGYALFÖLD-ben
A Glamour-napok ideje alatt 20% kedvezményt adunk az
Erdei gyümölcsös Rizsszelet-re.

• Habkönnyű Gombóc

• Süti napok a Fragola ANGYALFÖLD-ben

10.08-13 között, a helyben a la cart ételt fogyasztó,
Metro vásárlói kártyával rendelkező vendégeknek 10%
engedményt adunk a Túrógombóc árából.

A Glamour-napok ideje alatt 20% kedvezményt adunk
a Házi Ekler Fánk-ra.

• Süti napok a Fragola ANGYALFÖLD-ben

• Palacsintázzunk

A Glamour-napok ideje alatt 20% kedvezményt adunk
a Házi Tejszínes Málna Kocka-ra.

10.08-13 között, kizárólag a la cart ételt fogyasztó,
Metro vásárlói kártyával rendelkező vendégeknek
10% engedményt adunk a mennyei Túrós Palacsintánk
árából.

KIS PIZZÉRIA

• Vegyes Palacsint a Kiskamrában
Üzletünkben 10.08-13.időszak alatt, a la cart
ételt fogyasztó, Metro vásárlói kártyát felmutató
vendégünknek 10% engedményt adunk a Vegyes
Palacsintatál árából.

}} Kapuvár, Rákóczi Ferenc u. 8, 9330
Magyarország
• Fiorentina Pizza Akció!
Október 8-án 20%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk Fiorentina Pizzánkat!

• Marcsello pizza akció!
Október 8-án 20%-os kedvezménnyel fogyaszthatják
nálunk a Marcselló pizzát!

• Palacsinta akció!
Október 8-án 20%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk a Mascarponés palacsintánkat!

• Sonkás Pizza Akció!
Október 8-án 20% kedvezménnyel fogyaszthatják
nálunk Sonkás Pizzánkat!

• Szalámis Pizza Akció!
Október 8-án 20%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk Szalámis Pizzánkat!
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BIANCONANO PIZZÉRIA

HATOS HATTYÚ

}} Kaposvár, Ady Endre u., 7400 Magyarország

}} Szeged, Szabó János u. 1, 6729 Magyarország

• Pizza mellé ajándék dobozos cola

• 3 feles vodka vásárlása esetén 2dl cola üditő
ajándék!

Minden kiszállitott pizza mellé ajándék dobozos colát
adunk

3 feles vodka vásárlása esetén 2 dl cola üditő ajándék!
Október 8-án METRO kártya felmutatása esetén!

• 3 feles vodka vásárlása esetén 2dl gyömbér
üditő ajándék!

TETTYE VENDÉGLŐ

3 feles vodka vásárlása esetén 2 dl gyömbér üditő
ajándék! Október 8-án METRO kártya felmutatása
esetén!

}} Pécs, Tettye tér 4, 7625 Magyarország

• 3 feles vodka vásárlása esetén 2dl tonic üditő
ajándék!

• Egyen minőségi finom ételt ajándék
desszerttel.

3 feles vodka vásárlása esetén 2dl tonic üditő ajándék.
Október 8-án METRO kártya felmutatása esetén!

Minden egyes nálunk elfogyasztott főétel után
ajándékba adjuk az ön által választott deszertet
.2019.10.08-10.13 között.

• 3 feles vodka vásárlása esetén ajándék üdítő!
Cola üdiítő (2dl) ajándék 3 feles vodka vásárlása
estén!Október 8-án METRO kártya felmutatása esetén!

1085 BUDAPEST JÓZSEF KÖRÚT
26

• 3 feles vodkavásárlása esetén 2dl sprite üditő
ajándék!
3 feles vodka vásárlása esetén 2dl sprite üditő ajándék.
Október 8-án METRO kártya felmutatása esetén!

}} Budapest, József krt. 26, 1085 Magyarország
• 20% kedvezmény
20% kedvezmény a kávé árából

1087 BUDAPEST KÖNYES
KÁLMÁN KRT.76

• 20% kedvezmény
20% kedvezmény a cappucino árából

• 20% kedvezmény

}} Budapest, Könyves Kálmán krt. 76, 1087
Magyarország

20% kedvezmény levesek árából

• Ajándék desszert

• 1 ingyen!

2 főétel mellé ajándék palacsinta

4 üditő vásárlása esetén plussz 1 ajándék

• Ajánék 0,33 üditő

• 20% kedvezmény

Napi menü mellé ajándék 0,33 üditő

20% kedvezmény a kávé árából

• 20% kedvezmény
20% kedvezmény cappuccino árából

• Ajándék ásványvíz !
2 db melegszendvics mellé ajándék 0,5l ásványvíz

• Ajándék gofri !
Napi menü esetén ajándék gofri
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1053 BUDAPEST, FERENCZY
I.UTCA 28

TYUKÁSZ KOCSMA

}} Budapest, Ferenczy István u. 28, 1053
Magyarország

• 3 feles vodka mellé ajándék 2 dl fanta!

}} Szeged, Algyői út 27, 6727 Magyarország
3 feles vodka mellé ajándék 2dl Fanta üditő. Október
8-án a METRO kártya felmutatása esetén!

• 10% kedvezmény

• 3 feles vodka vásárlása esetén 2dl cola
ajándék!

10% kedvezmény a sütemények árából du 2 után

• Akció du 2 után

3 feles vodka esetén 2dl cola ajándék Október 8-án
Metrós kártya felmutatása esetén!

Du 2 után 10% kedvezmény a presszó kávé árából

• 3 feles vodka vásárlása esetén 2dl sprte üditő
ajándék!

DALLAS CLUB ÉTTEREM

3 feles vodka vásárlása esetén 2dl sprite üditő ajándék.
Október 8-án METRO kártya felmutatása estén!

• 3 feles vodka vásárlása esetén ajándék 2dl
tonic üditő!

}} Lenti, Zrínyi Miklós u., 8960 Magyarország
• espressó árából 2o% kedvezmény
Hotel Villa Classica *

3 feles vodka vásárlása esetén ajándék 2dl tonic üditő.
Október 8-án a METRO kártya felmutatása ellenében!

espressó árából 2o% kedvezmény

}} Pápa, Bástya u. 1, 8500 Magyarország

• 3 feles vodka vásárlása esetén ajándék
gyömbér üditő!

• - 20% kedvezmény csomagajánlatainkból!

3 feles vodka vásárlása esetén ajándék 2dl gyömbér
üditő ajándék! Október 8-án METRO kártya felmutatása
esetén

Az akció keretein belül a honlapunkon elérhető összes
szállodai csomagajánlatunkból 20% kedvezményt
biztosítunk.

91

TELEKI SÖRÖZŐ

PATKÓ ÉTTEREM

}} Hódmezővásárhely, Szent István u. 1, 6800
Magyarország

}} Jánossomorja, Vasút utca 1, 9241
Magyarország

• Az étteremben elfogyasztott menü után 2dl
fanta ajándék!

• Eszpresszó akciósan!
Október 8-án 20%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
eszpresszó kávénkat!

Az étteremben elfogyasztott menü után 2 dl Fanta
üditőre a vendégünk. Október 8-án METRO kártya
felmutatása esetén!

• Palackos Gere Attila akciósan!
Október 8-án 20%-os kedvezénnyel fogyaszthatja
nálunk a Gere Attila Villányi Olaszrizling palackos
borunkat!

• Az étteremben elfogyasztott menü után 2dl
gyömbér ajándék!

• Pezsgő kedvezményesen!

Az étteremben elfogyasztott menü után 2dl gyömbér
üditőre a vendégünk! Október 8-án METRO kártya
felmutatása estén!

Október 8-án 20%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk a Törley Charmant édes üveges pezsgőnket!

• Az étteremben elfogyasztott menü után 2dl
sprite ajándék!

• Teleki palackos bor akciósan!
Október 8.án 20%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk Teleki Villányi Cabernet Franc palackos
borunkat!

Az étteremben elfogyasztott menu után 2dl sprite
ajándék! Október 8-án METRO kártya felmutatása
esetén!

• Törley pezsgő kedvezményesen!

• Az étteremben elfogyasztott menü után 2dl
tonic ajándék!

Október 8-án 20%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
éttermünkben a Törley Charmant félszáraz palackos
pezsgőnket!

Az étteremben elfogyasztott menü után 2dl tonic
üditő ajándék. Október 8-án METRO kártya felmutatása
esetén!

• Az étteremben fogyasztott menü után 2dl
cola üdítő ajándék!
Az étteremben fogyasztott menü után 2 ld üditő
ajándék Október 8-án a METRO kártya felmutatása
ellenében!

BIBIONE CAFFÈ
}} Szentendre, Kucsera Ferenc u. 11, 2000
Magyarország
• Napi ajanlatunkbol -20%
Oktober 8 ès oktober 13 kozott napi ajanlatunkbol -20%
kedvezmeny helyben fogyasztas eseten.
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HÓDTÓ PRESSZÓ

FAKANÁL ÉTTEREM

}} Hódmezővásárhely, Hódtó u. 15, 6800
Magyarország

}} Budapest, Nagykőrösi út 353, 1239
Magyarország

• 3 feles vodka vásárlása esetén 2dl cola üdítő
ajándék!

• Glamour napi akció a Fakanálban!
A Magánvállakozók Napján a napi ajánlat árából 20%
kedvezményt adunk!

3 feles vodka vásárlása esetén 2 dl cola üdítő ajándék!
Október 8-án! a metró kártya felmutatása ellenében!

• 3 feles vodka vásárlása esetén 2dl gyömbér
ajándék!

MARCO POLO ÉTTEREM

3 feles vodka vásárlása esetén 2dl gyömbér ajándék!
Október 8-án METRO kártya felmutatás esetén!

}} Szombathely, Paragvári u. 7, 9700
Magyarország

• 3 feles vodka vásárlása esetén 2dl sprite
üditő ajándék!

• Desszertek kedvező áron a Marco Polo
Étteremben!

3 feles vodka vásárlása esetén 2dl sprite üditő ajándék!
Október 8-án METRO kártya felmutatása esetén!

Desszerteink árából 10% kedvezményt adunk
2019.10.08-13 között.

• 3 feles vodka vásárlása esetén 2dl tonic üditő
ajándék!

• Finom ételek kedvezményes áron.

3 feles vodka vásárlása esetén 2dl tonic üditő ajándék!

A hosszú kávénak árából 20% kedvezményt adunk!

• 3 feles vodka vásárlása esetén 3dl fanta
ajándék!

• Finom ételek kedvezô áron.
Espresso kávénk árából 20% kedvezményt adunk!

3 feles vodka vásárlása esetén 3dl fanta ajándék!
Október 8-án a METRO kártya felmutatása esetén!

• Különleges hamburgerek kedvező áron!
A hamburgerek árából 20% kedvezményt nyújtunk
2019.10.08-13 között.

• Saláták kedvező áron!

ARANYHORDÓ ÉTTEREM

Minden saláták árából 10% kedvezményt adunk
2019.10.08-13 között!

}} Dunaújváros, erdősor 31, 2400 Magyarország
• -25% az üdítőkre!
Glamour napok ideje alatt várjuk szeretettel! Minden
üdítőből árából 25% kedvezményt adunk!

DON PEPE TESCO

• 30% kedvezmény a desszertekre!

}} Székesfehérvár, 8000 Magyarország

Várjuk szeretettel! Glamour napok alkalmával minden
desszertünk 30% kedvezménnyel kapható!

• Cézár saláta akció!

• 40% kedvezmény minden kávéra!

Várjuk szeretettel 2019.október 8-13 között, Cézár
salátánk akciósan 1990,- forint!

Várjuk szeretettel! Glamour napok alkalmával minden
kávéból 40%kedvezményt adunk!

• Pizza akció!
Rendeljen tőlünk sonkás pizzát 2019.10.08-13 között
akciósan csak 1890,- forintért!
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KESZEGSÜTŐ BUDAPEST

KING-KONG ÉTELBÁR

}} Budapest, Váci út 6, 1132 Magyarország

}} Hódmezővásárhely, Teleki u. 18, 6800
Magyarország

• Nem csak a halászé a HALÁSZLÉ !

• A King-Kong menü mellé ajándék 0,5 Coca
üditő!

A Glamour napok ideje alatt a minden kis és nagy adag
HALÁSZLÉ-re 20% kedvezményt biztosítunk kedves
vendégeinknek !

A King-Kong menü mellé ajándék 0,5 Coca Cola üdítő
ajándék. a metró kártya felmutatása ellenében! Október
8-13.-ig!

• Sok halat eszeget? Sütünk önnek KESZEGET!
Megsütjük Önnek a kiválasztott keszeget!A Glamour
napok ideje alatt 20% kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk a sült keszeget. Várunk mindenkit sok
szeretettel !

• King Kong menü mellé ajándék 0,5 fanta!
King-Kong menü mellé ajándék 0,5 Fanta! Október 8-13
között. METRO kártya felmutatása esetén!

• King Kong menü mellé ajándék 0,5 tonic!
King Kong menü vásárlása melé 0,5 tonic üditő ajándék
október 8-13 között METRO kártya felmutatása esetén!

PORSCHE M5 BÜFÉ

• King-Kong menü mellé ajándék 0,5 gyömbér!

}} Budapest, Szentlőrinci út, 1238 Magyarország

King-Kong menu mellé ajándék 0,5 gyömbér üditő
Október 8-13-ig METRO kártya felmutatása esetén!

• Ebédeljen nálunk és kávéját mi álljuk!

• King-Kong menü mellé ajándék 0,5 sprite
ajándék!

1500 Ft feletti ételfogyasztás esetén ajándék presszó
kávét adunk!!

King-Kong menü mellé 0,5 sprite ajándék! Október
8-13-ig METRO kártya felmutatása esetén!

1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI
UTCA 1
}} Budapest, Kecskeméti u. 1, 1053
Magyarország
• Ajándék édesség
Minden kiszállított hamburger mellé ajándék édesség.

• Ajándék édesség.
Vacsorára kiszállított hamburgerre mellé ajándék
édesség

• Hétvégi meglepetés
Hétvégén kiszállított hamburgere mellé ajándék
édesség.
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1051 BP. HERCEGPRÍMÁS UTCA
19.

DURAN

}} Budapest, Hercegprímás u. 19, 1051
Magyarország

• Duran

}} Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út, Magyarország
5 db körözöttes szendvics mellé 1 ajándék kávé

• Ajándék 0,5l ásványvíz
Napi menü mellé, ajándék ásványvíz

PESTI VENDÉGLŐ

• Vendégünk egy 0,33 Pepsire
Napi menü mellé ajándék 0,33 Pepsi

}} Budapest, Paulay Ede u., Magyarország
• Pesti Vendéglő

POKOL SÖRÖZŐ

Napi menü mellé egy limonádé

}} Pécs, Ürögi fasor 3, 7634 Magyarország

LEILA ÉTTEREM

• Sörözzön nálunk és kávéját mi álljuk !!!
Minden 1000 Ft feletti fogyasztás után kávét adunk
ajándékba. 2019.10.08-10.13. Között

}} Budapest, Paulay Ede u., Magyarország
• Leila étterem
Napi menühöz 1 presszó

BAKONY SÖRÖZŐ
}} Szentgál, Táncsics u. 51, 8444 Magyarország

PULI

• Sörözzön Nálunk!

}} Budapest, Andrássy út, Magyarország

2019 október 8-án a csapolt soproni korsója 420Ft,
pohár: 280Ft

• Magyar Puli
Napi menü mellé 1 jaffás limonádé

TAJ MAHAL
GALÉRIA KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM

}} Budapest, Szondi u. 40, 1067 Magyarország
• Taj Mahal

}} Szentes, Petőfi u. 7, 6600 Magyarország

Mapi menü mellé egy kv

• Minden desszert elfogyasztása után
vendégünk egy presszóra
Október 8-án Metro kártya felmutatása esetén
érvényes az ajánlata.

• Minden főétel mellé egy pohár limonádé
ajándék!
Minden főétel mellé egy pohár limondádé ajándék!
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DOMÁN

TAVERNA ÉTTEREM

}} Budapest, Hunyadi tér, Magyarország

}} Balatonfüred, Kisfaludy u. 4, 8230
Magyarország

• Domán étterem

• Étkezzen nálunk párjával!

2 főétel mellé 2 presszó

2019. Október 8-án Kemencés csülök 2 személyre
fatálon ajándék limonádéval mindösszesen 4990Ft.

• Napi ajánlat akció!!!

GŐZMALOM ÉTTEREM

-20% a napi ajánlat árából 11,30-tól 15-óráig

• Üdítőzzön kedvesével!

}} Körmend, Rákóczi u. 53, 9900 Magyarország

-25% minden üdítő árából!!!

• Kedvezmények a Gőzmalom étteremben
10% kedvezmény az előételek árából10% kedvezmény
a levesek árából10% kedvezmény a főételek árából10%
kedvezmény a desszertek árából10% kedvezmény
a kávék árábólA kedvezmények csak helyben fogyasztás
esetén érvényesek.

PIZZA CAPITANO
}} Szigetszentmiklós, Csepeli út 15, 2310
Magyarország
• Metro-Glamour Gasztronapok a Pizza
Capitano-ban

BUFFALLO STREET FOOD

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt október 8 és 13
között beváltjuk a következő kupont: 20% a napi ajánlat
árából

}} Deszk, Semmelweis u. 1, 6772 Magyarország
• Rántott húsos menühöz ajándék kávé
csokiöntettel
Rántott húsos menühöz ajándék kávé csokiöntettel

BALATON ÉTTEREM

• Rántott húsos menühöz ajándék kávé
tejporral

}} Balatonfüred, Kisfaludy u. 5, 8230
Magyarország

Rántott húsos menühöz ajándék kávé tejporral

• Rántott húsos menühöz ajándék kávé
tejszínhabbal

• Balatonnál Balaton tál!

Rántott húsos menühöz ajándék kávé tejszínhabbal

2019. október 8-án minden Balaton tál mellé ajándék
limonádét adunk!

• Rántott húsos menühöz ajándék kávé
tejszínnel
Rántott húsos menühöz ajándék kávé tejszínnel

• Rántott húsos menühöz ajándék sima kávé
Rántott húsos menühöz ajándék sima kávé
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ÉDEN PARK ÉTTEREM ÉS
PIZZÉRIA

ABBÁZIA PIZZÉRIA
}} Kunszentmiklós, Damjanich János u. 38, 6090
Magyarország

}} Gyál, Bacsó Béla u. 38, 2360 Magyarország

• Metro-Glamour Napi kedvezmény

• Éhes vagy korog a gyomrod hívd az Édent
megoldja a dolgot.

Helyben fogyasztás mellé ajándék kávét, capucchinot
adunk

Október 8- án Minden 26 Pizza Fél áron az Éden Park
Étteremben. Házhozszállításra nem vonatkozik.

GALOPP MAJOR

ÚTKAPARÓ CSÁRDA

}} Gyál, Némedi-szőlő 0 0107/11 0107/18, 2360
Magyarország

}} Szeged, Bajai út 22, 6728 Magyarország

• Szokványos hangzat, elképesztő élmény
a Galopp Majorban.

• A főétel után vendégünk egy fahéjas
palacsintára!

Szeretettel várunk mindenkit egy nem mindennapi
gasztroélményre, Budapesttől alig pár kilométerre.
Vigyázat függőséget okoz! 2019. október 8 és 13 között
a Metro - Glamour Gasztronapok keretein belül minden
alkoholos ital árából 20% kedvezményt biztosítunk.

A főétel után vendégünk egy fahéjas palacsintára.
Október 8-án. a Metro kártya felmutatása ellenében!

• A főétel után vendégünk egy Gundel
palacsintára!
A főétel után vendégünk egy Gundel Palacsintára.
Október 8-án a METRO kártya felmutatása ellenében!

• A főétel után vendégünk egy kakós
palacsintára!

LOL DINER HAMBURGEREZŐ&
KÁVÉZÓ

A főétel után vendégünk egy kakaós palacsintára!
Október 8-án. a Metro kártya felmutatása ellenében!

}} Paks, Dózsa György út 103, 7030
Magyarország

• A főétel után vendégünk egy mazsolás-túrós
palacsintára!

• Előszülinapi akció a LOL-ban😁🍔

A főétel útán vendégünk egy mazsolá-túrós
palacsintára. Október 8-án. a METRO kártya
felmutatása ellenében!

Hamburgereink közül kettő választása esetén 20%
kedvezményt adunk a végösszegből.Ajánlatunk október
8-án érvényes😁

• A főétel után vendégünk egy mogyoró krémes
palacsintára!
A főétel után vendégünk egy mogyoró krémmel töltött
palacsintára csoki öntettel! Október 8-án . Metro kártya
felmutatása ellenében!

PORZSÁKBOLT
}} Kecskemét, Kocsis Pál u. 42, 6000
Magyarország
• Porzsákbolt
Porszívó porzsákok, kiegészítők webáruháza. www.
porzsakbolt.hu
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RÁKÁSZ PIZZÉRIA

FORTUNA PIZZÉRIA

}} Darnózseli, 9232 Magyarország

}} Sopron, Mátyás király u., 9400 Magyarország

• Minden desszert mellé ajándék kávé.

• Legyen Szerencséje a Fortunában!

Minden desszertünk és süteményünk mellé egy kávéra
a vendégünk.

10% kedvezményt adunk a helyben fogyasztott
Prosciutto pizzánk árából.Fizetéskor kérjük hivatkozzon
a Merto oldalán található ajánlatunkra.

• Legyen szerencséje a Fortunában! 3
10% kedvezményt adunk a helyben fogyasztott Bella
Casa pizzánkból.Fizetéskor kérjük hivatkozzon a Metro
oldalán található ajánlatunkra.

PATE ÉTTEREM KESZTHELY
}} Keszthely, Festetics György út 5, 8360
Magyarország

• Legyen szerencséje a Fortunában! 4
10% kedvezményt adunk a helyben fogyasztott
Szalámis Pizzára.Fizetéskor kérjük hivatkozzon a Metro
oldalán található ajánlatunkra.

• finom ételek kedvezményesen
coca-cola árából 20%

• Legyen Szerencséje a Fortunában! 5

• októberi ízvarázs

10% kedvezményt adunk a helyben fogyasztott Tonno
Pizzánkra.Fizetéskor kérjük hivatkozzon a Metro
oldalán található ajánlatunkra.

menüink árából 20% kedvezmény

• októberi ízvarázs

• Legyen szerencséje a Fortunámban! 2

kávé,üdítő 20% kedvezmény

• októberi ízvarázs

10% kedvezményt adunk a helyben fogyasztott Hawai
pizzánk árából.Fizetéskor kérjük hivatkozzon a Metro
oldalán található ajánlatunkra.

főételekből 20% kedvezmény

• októberi ízvarázs
levesek árából 20% kedvezmény

KAVIÁR ÉTTEREM
PRÓDI HALSÜTŐ ÉS
LEVENDULÁS

}} Zalaegerszeg, Berzsenyi Dániel u. 26, 8900
Magyarország
• Baráti ajánlat!

}} Hajdúböszörmény, Halom u. 3, 4074
Magyarország

a la cart rendelés esetén főételből 20% kedvezményt
adunk.

• Baráti ajánlat.

• Kóstold meg az egyedülálló
harcsaburgerünket!

espresso árából 10% kedvezményt adunk.

• Baráti ajánlat.

1 db harcsa hamburger vásárlása esetén 1 adag ajándék
sültkrumpli!

Üditők árából 10% kedvezményt adunk.

• Baráti ajánlat.
Palackos borok árából 10% kedvezményt adunk.

• Kívánló ajánlat barátoknak.
A la Carte rendelés esetén, 10%desszertre,
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PÖTTYÖS BÖGRE

KIS PITYER HALÁSZCSÁRDA

}} Budapest, Paulay Ede u., Magyarország

}} Szombathely, Rumi út 20, 9700 Magyarország

• Pöttyös Bögre

• Kedvezmények a Kispityer Halászcsárdában

Gluténmentes sütemények mellé 1 presszó kv

20% kedvezmény a levesek árából

• Kedvezmények a Kispityer Halászcsárdában
20% kedvezmény a desszertek árából

HABOS KÁVÉ

• Kedvezmények a Kispityer Halászcsárdában

}} Budapest, Székely Mihály u., Magyarország

• Kedvezmények a Kispityer Halászcsárdában

20% kedvezmény a főételek árából

• Habos Kávé

20% kedvezmény az alkoholos és az alkoholmentes
italok árából

Minden ötödik kv ingyenes

• Kis Pityer Halászcsárda kedvezményei
20% kedvezmény a saláták árából

BREAKFAST
MAGHÁZ ÉTTEREM

}} Budapest, Szondi u., Magyarország
• BreakFast

}} Budapest, Andrássy út, Magyarország

1500 Ft feletti fogyasztásnál egy presszó kv ajándékba

• MagHáz Étterem
Napi menü mellé 1 presszó kv

SKY BAR 360*
}} Budapest, Andrássy út, Magyarország
• Sky Bar 360*
Koktél akció 3+1

SWEET CAKE CAFFE
}} Budapest, Jókai tér, 1061 Magyarország
• Sweet Cake Caffe
2000 Ft feletti vásárláshoz egy melange ajándékba
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BOSZORKÁNY KONYHA

RÉPA ROZI CSÁRDA

}} Kőszeg, Jurisics tér 13, 9730 Magyarország

}} Nemesvita, 8311 Magyarország

• Kedvezmények a Boszorkánykonyha
étteremben

• Finom ízek kedvező áron!

10% kedvezmény az alkoholmentes italokra.
a Kedvezmény csak helyben fogyasztáskor,
készpénzfizetés esetén érvényes.

• Finom ízek kedvező áron!

Kérjen 20% kedvezmény a kávé árából!
Ásványvítek árából 20% kedvezmény!

• FINOM ÍZEK KEDVEZŐ ÁRON!

• Kedvezmények a Boszorkánykonyha
étteremben

A palacsinták árából 20% kedvezmény!

• Finom ízek kedvező áron!

10% kedvezmény az alkoholos italokra. a kedvezmény
csak helyben fogyasztáskor és készpénzfizetés esetén
érvényes.

Kérjen 20% kedvezményt a limonádék árából!

• Finom ízek kedvező áron!

• Kedvezmények a Boszorkánykonyha
éttermében

Kérje Répa Rozi Kedvencét 20% kedvezménnyel!

10% kedvezmény a desszertek árábólA kedvezmények
csak helyben fogyasztásnál és készpénzes vásárláskor
érvényesek

BUDAPEST, 1088 VAS UTCA
15/A

• Kedvezmények a Boszorkánykonyhában
10% kedvezmény a főételekre. a kedvezmény helyben
fogyasztás esetén, készpénz fizetéskor érvényes

}} Budapest, Vas u. 15, 1088 Magyarország

• kedvezmények a Boszorkánykonyhában

• Ajándék desszert!

10% kedvezmény a kávékra. a kedvezmény csak helyben
fogyasztás esetén készpénz fizetéskor érvényes.

Meleg leves mellé vendégünk egy desszertre.

• Ajándék dobozos üditő!
Ebéd mellé ajándék dobozos üditő.

GOSSIP ÉTTEREM

• Ajándék kávé!
Hideg szendvics mellé ajándék kávé.

}} Budapest, Hajós u., Magyarország

• Vendégünk egy kávéra!

• Gossip

Melegszendvics mellé ajándék kávé.

Minden főétel után egy szabadon választható kv

• Vendégünk egy teára!
Melegszendvics mellé ajándék tea.
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1087 BUDAPEST, KŐBÁNYI ÚT
29

BUDAPEST, 1088 PUSKIN UTCA
24

}} Budapest, Kőbányai út 29, 1087 Magyarország

}} Budapest, Puskin u. 24, 1088 Magyarország

• 20% kedvezmény!

• 10% kedvezmény

Espresso kávé árából 20% kedvezmény.

Koktélok árából -10% kedvezmény

• 20% kedvezmény!

• 20% kedvezmény

Reggeli árából 20% kedvezmény

Röviditalok árából 20% kedvezmény

• 3+1 ajándék!

• 3+1

3 szendvics mellé 1 ajándék.

3 tea mellé 1 ajándék

• Ajándék desszert!

• 3+1

Napi menü mellé ajándék desszert.

3 desszert után 1 ajándék

• Ajándék dobozos üditő!

• Ajándék!

Leves mellé ajándék dobozos üditő.

3 kávé mellé legolcsóbb ajándék

SIKER ÉTTEREM.
}} Szombathely, 9700 Magyarország

1089 BUDAPEST, ORCZY ÚT 4648

• Nemzetközi ételek jó áron.

}} Budapest, Orczy út 46-48, 1089 Magyarország

10% kedvezmény frissensültek árából.

• 20% kedvezmény

• Nemzetközi ételek jó áron.

Ebédmenü -20% kedvezmény

Desszertek árából 10% engedünk.

• 20% kedvezmény

• Nemzetközi ételek jó áron.

Reggeli Menü – 20%

Üveges üdítőink árából 10% kedvezményt biztosítunk.

• 20% kedvezmény

• Nemzetközi ételek jó áron.

Vacsora -20% kedvezmény

Leveseink árából 10% kedvezményt biztosítunk.

• Ajándék desszert!

• Nemzetközi ételek jó áron.

Minden Ramen mellé ajándék desszert

10% kedvezmény cappuccino árából.

• Ajándék üdítő!
4 ebéd mellé 4 üdítő ajándék
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GÖRÖG PIZZÉRIA

BISZTRÓ TÍZ ÉTTEREM HOTEL
MAGYAR KIRÁLY

}} Szombathely, Dózsa György u. 7, 9700
Magyarország

}} Székesfehérvár, Fő u. 10, 8000 Magyarország

• Pizzák és frissensültek jó áron.

• Steak napok a Magyar Királyban.

Pizzák árából 10% kedvezményt adunk.

Válasszon az étlapról egy steak-et október 8-13 között
és minden ötödiket ingyen adjuk.

• Pizzák és frissensültek jó áron.
üdítők árából 10% kedvezményt adunk.

• Pizzák frissen sültek jó áron.
palackos borok árából 5% engedményt adunk.

BIS CANTEEN ÉTTEREM

• Pizzák frissensültek jó áron.

}} Budapest, Kiscelli köz 17, 1037 Magyarország

Frissensültek árából 10% kedvezményt adunk.

• Pizzák frissensültek jó áron.

• Rántott húsi

Desszertek árából 10% kedvezményt adunk.

Minden ala carte rántott húsos ételhez ajándék
desszertet adubk kedves vendégeinknek

MÁJUS 1SÖRÖZŐ ÉS ÉTTEREM

SZENT DOMONKOS VENDÉGLŐ

}} Szombathely, Szent István park 9, 9700
Magyarország

}} Várvölgy, Kossuth Lajos u., 8316
Magyarország

• Magyar konyha ,minőségi ételek.

• Szüreti kedvezmények!

Frissensültek árából 10% kedvezmény.

Kérje minőségi borainkat 20% kedvezménnyel, a hozzá
illő ételekkel!

• Magyar konyha minőségi ételek
palackos borok árábol 10% kedvezményt adunk

• Szüreti kedvezmények!

• Magyar konyha minőségi ételek.

Kérje 20% kedvezményét napi ajánlataink rá!

Desszertek árából 10% kedvezményt adunk.

• Szüreti Kedvezmények!

• Magyar konyha minőségi ételek.

Kérje 20% kedvezményét kávéinkból!

Főételhez 2dl üdítöt adunk ajándékba.

• Magyar konyha,minőségi ételek.
Levesek árából 10% kedvezményt adunk.

BÁRHOL BÁRMIKOR
}} Budapest, Magyarország
• Ipari Alpintechnikával bárhol bármikor !
Ipari Alpin tevékenységek, homlokzat szigetelés,
takarítás, portalanítás, molinó Kihelyezés, cég táblák
stb. Metró hirdetésre jelentkezve, 20% kedvezményt
biztosítunk!!!Tisztelettel Tóth Gyula Ipari Alpintechnika
+36703323431
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KTCHN A GASZTROSTÚDIÓ

PLAGE

}} Pécs, Indóház tér 2, 7623 Magyarország

}} Kisvárda, Városmajor u., 4600 Magyarország

• 20% kedvezmény csapatépítő workshopokra

• 20% kedvezmény

Októberben 20% kedvezmény a csapatépítő
workshopokra!Foglald le októberben, fizess 20%-al
kevesebbet!

20% kedvezmény 2db gulyás leves vásárlása esetén.

• 20% kedvezmény
20% kedvezmény 3 db gyros után

• 20% kedvezmény
20% kedvezmény 3db hot dog után

HUNGÁRIA PANZIÓ-PIZZA ÉS
ÉTTEREM

• 20% Kedvezmény
20% Kedvezmény 3db lángos után

• 20% kedvezmény

}} Miskolc, Csabai út 7, 3519 Magyarország

20% kedvezmény a kávéból

• Hungária akció
Gundel palacsintánkból 20% kedvezményt biztosítunk
október 8-13 között.

KEMENCÉS KISVENDÉGLŐ

• Hungária Akció
Magyaros túrós palacsintánkból 20% kedvezményt
biztosítunk október 8-13 között.

}} Miskolc, Csabai út 36, 3519 Magyarország

• Hungária Akció

• Kemencés desszertek

Hungária kelyhünkből 20% kedvezményt biztosítunk
október 8-13 között.

Nutellás palacsintánkból 20% kedvezményt biztosítunk
október 8-13 között.

• Hungária Akció

• Kemencés desszertek

Csokis palacsintánkból 20% kedvezményt biztosítunk
október 8-13 között.

Madártejünkből 20% kedvezményt biztosítunk október
8-13 között.

• Hungária Akció

• Kemencés desszertek

Áfonyás palacsintánkból 20% kedvezményt biztosítunk
október 8-13 között.

Csokis brownienkból 20% kedvezményt biztosítunk
október 8-13 között.

• Kemencés desszertek
Gesztenyepürénkből 20% kedvezményt biztosítunk
október 8-13 között.

• Kemencés desszertek
Karamellás sajttortánkból 20% kedvezményt
biztosítunk október 8-13 között.
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PIZZA MAFFIA

REGGELI ÉTTEREM

}} Felsőzsolca, Ongai u. 9, 3561 Magyarország

}} Pécs, Király u. 23-25, 7621 Magyarország

• Ajándék desszert

• Fogyasszon nálunk egy finom ételt és
meghívjuk egy kávéra.

5000 Ft feletti vásárlás esetén ajándék tiramisu

Minden 2000 Ft feletti fogyasztás után egy presszó
kávét adunk ajándékba. 2019.1008-10.13. Között.

• Energiaital akció.
5000 Ft feletti vásárlás esetén energiaital 20%
kedvezménnyel.

• Palacsinta akció

JÓZSEF PIZZÉRIA

5000 Ft feletti vásárlás esetén ajándék palacsinta

• Tiramisu akció

}} Gárdony, József u., 2484 Magyarország

5000 Ft vásárlás felett ajándék tiramisu

• Pizza féláron? Igen!

• Üdítő akció

2019. október 8-án rendeljenpizzát tőlünk. Minden
második pizza 50% kedvezménnyel kapható!

5000 Ft vásárlás felett 0,5 l üdítő ajándékba.

BABYLON PIZZÉRIA,VENDÉGHÁZ

MAGYAROS ÉTELBÁR

}} Miskolc, Leventevezér u. 10, 3526
Magyarország

}} Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 2, 3530
Magyarország

• Babylon Desszertek

• Magyaros desszert

Meleg almás pite vanília fagylalttal fantázianevű
desszertünkből 20% kedvezményt biztosítunk október
8-13 között.

Rakott palacsintánk árából 20% kedvezményt
biztosítunk október 8-13 között.

• Magyaros desszert

• Babylon Desszertek

Gyümölcsös tejberizsünk árából 20% kedvezményt
biztosítunk október 8-13 között.

Házi túrógombócunk árából 20% kedvezményt
biztosítunk október 8-13 között.

• Magyaros desszert

• Babylon Desszertek

Feketeerdő desszertünk árából 20% kedvezményt
biztosítunk október 8-13 között.

Somlói galuskánk árából 20% kedvezményt biztosítunk
október 8-13 között.

• Magyaros desszertek

• Babylon Desszertek

Mákos gubánk árából 20% kedvezményt biztosítunk
október 8-13 között.

Gundel palacsintánk árából 20% kedvezményt
biztosítunk október 8-13 között.

• Magyaros Édességek

• Babylon Desszertek

Somlói galuskánk árából 20% kedvezményt biztosítunk
október 8-13 között.

Babylon Álom fantázianevű desszertünk árából 20%
kedvezményt biztosítunk október 8-13 között.
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LECSÓ MAGYAROS
GYORSÉTTEREM

LECSÓ MAGYAROS
GYORSÉTTEREM

}} Miskolc, Pesti út 9, 3516 Magyarország

}} Miskolc, József Attila u. 87, 3527
Magyarország

• Magyaros desszert

• Magyaros desszert

Somlói galuskánk árából 20% kedvezményt biztosítunk
október 8-13 között.

Somlói galuskánk árából 20% kedvezményt biztosítunk
október 8-13 között.

• Magyaros desszert

• Magyaros desszert

Rakott palacsintánk árából 20% kedvezményt
biztosítunk október 8-13 között.

Mákos gubánk árából 20% kedvezményt biztosítunk
október 8-13 között.

• Magyaros desszert

• Magyaros desszert

Mákos Gubánk árából 20% kedvezményt biztosítunk
október 8-13 között.

Rakott palacsintánk árából 20% kedvezményt
biztosítunk október 8-13 között.

• Magyaros desszert

• Magyaros desszert

Gyümölcsös tejberizsünk árából 20% kedvezményt
biztosítunk október 8-13 között.

Gyümölcsös tejberizsünk árából 20% kedvezményt
biztosítunk október 8-13 között.

• Magyaros desszert

• Magyaros desszert

Feketeerdő desszertünk árából 20% kedvezményt
bizosítunk október 8-13 között.

Feketeerdő desszertünk árából 20% kedvezményt
biztosítunk október 8-13 között.

HAMBURGER SZIGET

RIGÓ VENDÉGLÖ

}} Szentlőrinc, Szentlőrinc Március 15 tér 1
Omega üzletsor, 7940 Magyarország

}} Kecskemét, Törökfái tanya, 6000
Magyarország

• A”Ház ajánlata”burger mellé ajándék 0.2l
üdítő!

• Kedvezmények a Rigó Vendéglöben

Marhahúsos hamburgerek már nálunk is!Október
8-án az erre a napra összeállított “ Ház ajánlata” nevű
100% marhahúsos hamburger mellé, szívószálas üdítőt
adunk ajándékba!

10% kedvezményt adunk a pörköltek árából helyben
fogyasztás esetén

• Kedvezmények a Rigó Vendéglöben
10% kedvezményt adunk a csülök-re helyben fogyasztás
esetén
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KESZEGSÜTŐ

KATICA CUKRÁSZDA

}} Miskolc, József Attila u. 40, 3527
Magyarország

}} Tiszalúc, Gyöngyvirág u. 33, 3565
Magyarország

• Frissítő akció

• Ischler akció.

0,5 l Pepsi üdítőnkre 20% kedvezményt biztosítunk
október 8-13 között.

20% kedvezmény az adott napokon vásárolt ischlerekre
3000 Ft felett.

• Frissítő akció

• Mignon akció

0,5 l Pepsi Zero üdítőnkre 20% kedvezményt biztosítunk
október 8-13 között.

20% akció az adott napokon a mignonokra 3000 Ft
vásárlás felett.

• Frissítő akció

• Piskótatekercs akció

0,5 l Schweppes narancs üdítőnkre 20% kedvezményt
biztosítunk október 8-13 között.

20% kedvezmény az adott napokon a piskótatekercsre
3000 Ft vásárlás felett.

• Frissítő akció

• Sacher szelet akció

0,5 l Schweppes Tonic üdítőnkre 20% kedvezményt
biztosítunk október 8-13 között.

20% kedvezmény az adott napokon a sacher
süteményekre 3000 ft vásárlás felett.

• Frissítő akció

• Torták kedvezménnyel

0,5 l Lipton zöld tea üdítőnk árából 20% kedvezményt
biztosítunk október 8-13 között.

Az adott időszakban vásárolt tortákra 20% kedvezmény

TARJA

LEGENDÁS FALATOZÓ

}} Budapest, Rokolya u. 6, 1131 Magyarország

}} Dunaújváros, Gyárkapu út, 2400
Magyarország

• Húsimádók napja
A májashurka mellé a kenyeret ingyen adjuk.

• 20% kedvezmény mindenre!

• Húsimádók napja

Várjuk szeretettel 2019. október 8-án! METRO kártya
felmutatása esetén mindenből -20% kedvezményt
adunk!

A véreshurka mellé a kenyeret ingyen adjuk.

• Húsimádók napja
A sült kolbász mellé a kenyeret ingyen adjuk.

• Húsimádók napja
Az oldalas mellé a kenyeret ingyen adjuk.

• Húsimádók napja
A főtt csülök mellé a kenyeret ingyen adjuk.
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MEZEI KÁVÉZÓ

TAMI LEVESEZŐ

}} Kazincbarcika, 3700 Magyarország

}} Budapest, Váci út 47, 1047 Magyarország

• Ősz a cukiban

• Levesek napja

Capuccino 20% kedvezmény

A hagymalevesbe a sajtot ingyen adjuk.

• Ősz a Cukiban

• Levesek napja

Hosszú Kávé 20% kedvezmény

A brokkoli krémlevesbe a sajtot ingyen adjuk.

• Ősz a Cukiban

• Levesek napja

Csokis muffin 20% kedvezmény

A burgonya krémlevesbe a bacon-t ingyen adjuk.

• Ősz a Cukiban

• Levesek napja

Gyümölcsös muffin 20% kedvezmény

Az eper krémlevesbe a tejszínhabot ingyen adjuk.

• Ősz a Cukrászdában

• Levesek napja

Kávé 20% kedvezmény

A zöldborsó krémlevesbe a pirított bacont ingyen adjuk.

LALLER KONYHÁJA

TOAST

}} Budapest, Röppentyű u. 34, 1139
Magyarország

}} Budapest, Frangepán u. 8-10, 1139
Magyarország

• A séf ajánlata

• Reggelizők álma

A bécsi szelethez dupla citromot adunk.

3 db tükörtojás esetén a 4.-et ingyen adjuk.

• A séf ajánlata

• Reggelizők álma

A sültkrumpli mellé a ketchup-ot ajándékba adjuk.

A bundáskenyérhez a tejfölt és a sajtot ingyen adjuk.

• A séf ajánlata

• Reggelizők álma

A sültkrumpli mellé a majonézt ajándékba adjuk.

A melegszendvicsre a ketchup-ot ingyen adjuk.

• A séf ajánlata

• Reggelizők álma

A fűszeres burgonyát a sültkrumpli árán adjuk.

A melegszendvicsre a majonézt ingyen adjuk.

• A séf ajánlata

• Reggelizők álma

A spenóthoz a tükörtojást ajándékba adjuk.

A melegszendvicsre a dupla sajtot ajándékba adjuk.
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FALÁNK FANNY

ÖREG MALOM VENDÉGLŐ

}} Bogács, 3412 Magyarország

}} Csengele, Felszabadulás u. 16, 6765
Magyarország

• Cuki hét

• 3 feles vodka vásárlása esetén ajándék 2dl
cola!

A kávé árából 20% kedvezmény október 08-13 között

• Cuki hét

3 feles vodka vásárlása esetén ajándék 2dl cola!

A cappuccino árából 20% kedvezmény október 08-13
között

• 3 feles vodka vásárlása esetén ajándék 2dl
fanta!

• Cuki hét

3 feles vodka vásárlása esetén ajándék 2dl fanta!

A szénsavmentes ásványvíz árából 20% kedvezmény
október 08-13 között

• 3 feles vodka vásárlása esetén ajándék 2dl
gyömbér!

• Cuki hét

3 feles vodka vásárlása esetén ajándék 2dl gyömbér!
Október 8-án Metro kártya felutatása esetén!

A szénsavas ásványvíz árából 20% kedvezmény október
08-13 között

• 3 feles vodka vásárlása esetén ajándék 2dl
sprite!

• Cuki hét
A desszertek árából 20% kedvezmény október 08-13
között

3 feles vodka vásárlása esetén ajándék 2dl sprite!
Október 8-án Metro kártya felmutatása esetén!

• 3 feles vodka vásárlása esetén ajándék 2dl
tonic!

POSTAKOCSI ITALIANO
ÉTTEREM

3 feles vodka vásárlása esetén ajándék 2dl tonic!
Október 8-án METRO kártya felmutatása esetén!

}} Martonvásár, Fehérvári út 1, 2462
Magyarország

HARTAI CUKRÁSZDA

• Magánvállalkozók Napja a Postakocsi Italiano
Étteremben

}} Harta, Kossuth Lajos u. 183, 6326
Magyarország

Magánvállalkozók Napja jeligére 20% kedvezményt
adunk helyben fogyasztott desszertjeink árából.

• Kedvezményes Rétes
10% kedvezményt adunk a meggyes réteseinkre

• Kedvezményes rétes ajánlatok
10% kedvezményt adunk a túrós rétes árából

• Kedvezményes rétes ajánlatok
10% kedvezményt adunk az almás rétes árából

• Kedvezményes rétes ajánlatok
10% kedvezményt adunk a mákos réteseinkre

• Kedvezményes rétes ajánlatok
10% kedvezményt adunk a diós réteseink árából
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NAPOLI PIZZÉRIA

RIGÓ VENDÉGLŐ

}} Felsőzsolca, Kassai u. 55, 3561 Magyarország

}} Kecskemét, Törökfái tanya, 6000
Magyarország

• Desszertek a Napoli-ban

• Kedvezmények a Rigó Vendéglőben

Az a’la carte fogyasztás mellé desszert 20%
kedvezménnyel.

10% kedvezményt adunk a marhalábszár pörkölt árából

• Izes palacsinta akció

• Kedvezmények a Rigó Vendéglőben

20% kedvezmény az ízes palacsintára az adott napokon

10% kedvezményt adunk a pacal pörkölt árából

• Kakaós palacsinta akció

• Kedvezmények a Rigó Vendéglőben

20% kedvezmény a kakós palacsintára az adott
napokon.

10% kedvezményt adunk a zúza pörkölt árából

• Kedvezmények a Rigó Vendéglőben

• Nutellás palacsinta akció a Napoliban

10% kedvezményt adunk a gombapaprikás árából

20% kedvezmény a nutellás palacsintára az adott
napokon.

• Kedvezmények a Rigó Vendéglőben
10% kedvezményt adunk a csülök ételünk árából
Párkány étterem

• Palacsinta akció a Napoliban
20% kedvezmény a nutellás palacsintára az a’la carte
fogyasztás mellé

}} Budapest, Párkány u. 8, 1138 Magyarország
• Savanykás csábítás
Bármely főételünk mellé ajándék uborkasalátát adunk.

• Savanykás csábítás

SÜTI KUCKÓ

Bármely főételünk mellé ajándék burgonyasalátát
adunk.

}} Budapest, Révész u. 7, 1138 Magyarország

• Savanykás csábítás

• Süti, süti, sütemény!

Bármely főételünk mellé ajándék paradicsom salátát
adunk.

A 5 db franciakrémes vásárlása esetén a 6.-at
ajándékba adjuk.

• Savanykás csábítás

• Süti, süti, sütemény!

Bármely főételünk mellé ajándék káposztasalátát
adunk.

5 db házi krémes vásárlása esetén a 6.-at ajándékba
adjuk.

• Savanykás csábítás

• Süti, süti, sütemény!

Bármely főételünk mellé egy adag csemegeuborkát
adunk.

3 db gesztenyepüré vásárlása esetén ajándék 1 db
kókuszgolyó.

• Süti, süti, sütemény!
5 db mignon vásárlása esetén a 6.-at ajándékba adjuk.

• Süti, süti, sütemény!
5 db feketeerdő tortaszelet vásárlása esetén a 6.-at
ajándékba adjuk.
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1183 BUDAPEST, GYÖMRŐI ÚT
79-83

1184 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 338

}} Budapest, Gyömrői út 79-83, 1183
Magyarország

• 10% kedvezmény !

• 10 kedvezmény

• Ajándék Coca Cola!

}} Budapest, Üllői út 338, 1184 Magyarország
Napi menü árából
Főétel mellé ajándék Coca Cola

10% kedvezmény a köret árából

• Ajándék süti!

• 20% kedvezmény!

Miso ramenekhez ajándék süti

20% kedvezmény a napi menü árából

• Ajándék tavaszi tekercs!

• Ajándék Coca Cola

Nigiri boksz mellé ajándék tavaszi tekercs

Főétel mellé ajándék Coca Cola

• Ajándék tea!

• Ajándék Maki

Minden menühöz ajándék tea

Sushi Box mellé ajándék maki

• Ajándék tea!
Minden menühöz ajándék tea

SÖRBÁR
}} Hajdúnánás, Dorogi út 12, 4080 Magyarország

FANNI CUKI

• 20% kedvezmény a desszert árából

}} Miskolc, Dugonics András u., 3529
Magyarország

20% kedvezmény a desszert árából

• 20% kedvezmény a kávéból

• Édes Álom

20% kedvezmény a kávé árából

A barack pohár árából 20% kedvezmény október 08-13
között

• 20% kedvezmény a menüből
20% kedvezmény a menü árából

• Édes Élet

• 20% kedvezmény az üditőkből

Az eper pohár árából 20% kedvezményt adunk október
08-13 között.

20% kedvezmény az üditőkből

• 20% kedvezmény a csapolt sör árából

• Édes Élet

20% kedvezmény a csapolt sör árából

A csoki pohár árából 20% kedvezmény október 08-13
között

• Édes Élet
A Tiramisu pohár árából 20% kedvezmény október 0813 között

• Édes Élet
A somlói pohár árából 20% kedvezmény október 08-13
között
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MAGYAROS KISVENDÉGLŐ

GÁRDONY GYROS

}} Sajószentpéter, Kossuth Lajos út, 3770
Magyarország

}} Gárdony, Posta u. 1, 2483 Magyarország
• 20% kedvezménnyel várjuk!

• Desszert kedvezmény

Várjuk szeretettel Glamour napok ideje alatt napi
ajánlatunk 20% kedvezménnyel kapható!

A helyben fogyasztott ételek mellé az ízes palacsinta
20% kedvezménnyel kapható az akciós napokon.

• Desszert kedvezmény
A helyben fogyasztott ételek mellé a nutellás palacsinta
20% kedvezménnyel az akciós napokon.

WAVE CAFE BEACH

• Desszertek helyben

}} Velence, Tópart u. 51, 2481 Magyarország

A helyben fogasztott ételek mellé a desszert 20%
kedvezménnyel.

• 20% kedvezmény napi ajánlatunkra!
Várjuk szeretettel! Glamour napok alkalmából 20%
kedvezményt adunk napi ajánlatunkból!

• Desszertek helyben
A helyben fogyasztott ételek mellé a kakaós palacsinta
20% kedvezménnyel kapható az akciós napokon.

• Desszertek helyben

KALÓZ PIZZÉRIA

A helyben fogyasztott ételek mellé a fahéjas palacsinta
20% kedvezménnyel az akciós napokon.

}} Kulcs, 2458 Magyarország
• 20% kedvezmény napi ajánlatunkra!

VESPA ÉTELBÁR

Várjuk szeretettel! Glamour napok alkalmából 20%
kedvezményt adunk napi ajánlatunkból!

}} Pápa, 8500 Magyarország

• 40% kedvezmény minden kávéra!
Glamour napok ideje alatt minden kávé 40%
kedvezménnyel kapható! Várjuk szeretettel!

• Olasz ízek 20% kedvezménnyel
20% kedvezmény minden levesünkre

• Olasz ízek 20% kedvezménnyel
20% kedvezmény minden pizzára

• Olasz ízek 20% kedvezménnyel
20% kedvezmény minden főételünkre

• Olasz ízek 20% kedvezménnyel
20% kedvezmény minden kávéra és üditőre

• Olasz tészták 20% kedvezménnyel
Minden tésztára 20% kedvezmény
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TURUL ÉTTEREM

HELOVELO BIKE & CAFE

}} Szikszó, Bolt u., 3800 Magyarország

}} Pápa, Korona u. 46, 8500 Magyarország

• Desszertek kedvezménnyel

• Ajándék kévé

20% kedvezmény a gesztenyeürére ,3000 Ft feletti
fogyasztás felett az akciós napokon.

2000 Ft feletti fogyasztás esetén ajándék presso kávé

• Cappuccino

• Desszertezzen kedvezménnyel

20% Kevezmény cappuccinoinkra

20% kedvezmény a somlói galuskára 3000 Ft
fogyasztás mellé.Az akciós napokon.

• Jegskávé ajánlat
jegeskávéink 20% kedvezménnyel

• Palacsinta kedvezménnyel

• Kávé tonikkal próbáld ki kedvezménnyel

20% kedvezmény a nuttellás palacsintára 3000 Ft
feletti fogyasztás esetén.

20% Kedvezmény tonikos kávénkra

• Próbáld ki tortáinkat kedvezményes áron!

• Palacsinta kedvezménnyel

20% Kedvezmény tortáinkra

20% kedvezmény az ízes palacsintára 3000 Ft feletti
fogyasztás esetén.

• Palacsinták kedvezménnyel
20% kedvezmény a kakaós palacsintára ,3000 Ft feletti
fogyasztás esetén.

1097 BUDAPEST, VÁGÓHÍD UTCA
}} Budapest, Vágóhíd u., Magyarország
• Ebéd mellé ajándék kávé!

FAHÁZ VENDÉGLŐ

Ebéd mellé vendégünk egy kávéra.

}} Szabadegyháza, Ady Endre u., 2432
Magyarország

• Vacsora mellé ajándék kávé!

• 50% kedvezmény minden kávéra!

• Vendégünk egy kávéra!

Vacsorázzon nálunk és vendégünk egy kávéra.
Hétvégén minden főétel mellé ajándék kávé.

Várjuk szeretettel% 2019. október 8-án minden kávét
50% kedvezménnyel adunk!

• Vendégünk egy kávéra!
Minden hétköznap főétel mellé vendégünk egy kávéra.

62-ES FAHÁZ
}} Seregélyes, 8111 Magyarország
• Ajándék sütemény!
Várjuk szeretettel 2019. október 8-án minden kávé
mellé Linzer golyó süteményt adunk ajándékba!
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KISKUKTA ÉTEKEZDE

PASA KEBAB

}} Budapest, Rákosi út, Magyarország

}} Székesfehérvár, Szabadságharcos út, 8000
Magyarország

• Ebédszünet Társaságban

• Döner akciósan!

4 ebéd menühöz ajándék desszert

2018.október 8-án a borjú húsos kebab dőner csak
1050% forintba kerül!

• Melós Ebéd
Október 8-án minden Melós Menühöz ajándék
alkoholmentes sör adunk

• Savanyú ajándék

LIPICAI HOTEL

Október 8-án minden ebéd menü mellé ajándék
savanyúság

}} Szilvásvárad, Egri út 12, 3348 Magyarország
• Hűvös október

MENÜ HÁZHOZSZÁLLÍTVA

A kávé árából 20% kedvezmény október 08-13 között

• Hűvös október

}} Kisapostag, 2428 Magyarország

A cappuccino árából 20% kedvezményt adunk október
08-13 között

• 20% kedvezmény napi ajánlatunkra!

• Hűvös október

Rendeljen tőlünk! Glamour napok ideje alatt napi
ajánlatunk 20% kedvezménnyel szállítjuk házhoz!

A szénsavmentes ásványvíz árából 20% kedvezményt
adunk október 08-13 között

• Hűvös október
A somlói galuska árából 20% kedvezményt adunk
október 08-13 között

VINICZAI’S RESTAURANT & BAR

• Hűvös október

}} Székesfehérvár, Jancsár köz 8, 8000
Magyarország

A meleg tea árából 20% kedvezményt adunk október
08-13 között

• Menü akció!
Várjuk szeretettel! Glamour napok ideje alatt napi
menünk óriási kedvezménnyel csak 1440,- forint!

FAHÁZ SÖRÖZŐ ÉS ÉTTEREM
}} Hantos, Rákóczi u., 2434 Magyarország

PATKÓ SÖRÖZŐ

• Ajándék csokoládé
2019 október 8-án Szerencsi csokoládét adunk
ajándékba minden kávé mellé!

}} Székesfehérvár, Palotai út, 8000
Magyarország
• Kávé ajándékba
2019.október 8-án 3 pohár sör mellé egy kávét adunk
ajándékba
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HÁRSFA ÉTTEREM

1052 BUDAPEST, PETŐFI
SÁNDOR UTCA 11

}} Sárosd, Szabadság tér, 2433 Magyarország

}} Budapest, Petőfi Sándor u. 11, 1052
Magyarország

• Ajándék kávé!
2019. október 8-án minden menü mellé egy kávét
adunk ajándékba!

• Ajándék kávé!
Online asztalfoglalás esetén, ha beírod a metro szót
a megjegyzés rovatba, vendégünk vagy egy kávéra.

ÖCSI PIZZÉRIA

• Ajándék limonádé!
Délelőtti online asztalfoglalásnál, ha foglalás során
beírod a metroszót a megjegyzés rubrikába, egy
limonádéval ajándékozzuk meg.

}} Nagyvenyim, Gárdonyi Géza u. 1, 2421
Magyarország

• Ajándék limonádé!

• 20% kedvezmény mindenre!

Délutáni online asztalfoglalásnál, ha beírod a metro
szót a megjegyzés rubrikába, egy limonádéval
ajándékozzunk meg.

Várjuk szeretettel! 2019.október 8-án mindegy
fogyasztás árából 20% kedvezményt adunk!

• Hétvégi meglepetés!
Hétvégén online asztalfoglalás estén, ha beírod a metro
szót a megjegyzés rovatba, vendégünk vagy egy kávéra.

1095 BUDAPEST, SOROKSÁRI ÚT
164

PARÁZS PIZZÉRIA

}} Budapest, Soroksári út 164, 1095
Magyarország

}} Szirmabesenyő, Bajcsy-Zsilinszky u., 3711
Magyarország

• Ajándék sütemény és üdítő!
6000 Ft feletti vásárlás esetén vendégünk egy üdítőre
és egy süteményre.

• 20%-os napok

• Ajándék sütemény!

Hawaii pizza 30cm 20% kedvezmény

3000 Ft vásárlás felett vendégünk egy süteményre.
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1106 BUDAPEST, HATHÁZ UTCA
2.

SIESTA CAFÉ
}} Budapest, Hegedűs Gyula u. 62, 1133
Magyarország

}} Budapest, Hatház u., 1106 Magyarország

• Kávés szieszta!

• 10% kedvezmény a napi menü árából!

A melange kávénk mellé ajándék teasüteményt adunk.

10% kedvezmény a napi menü menü árából..

• Kávés szieszta!

• 10% kedvezmény!

A cappuccino kávénk mellé ajándék teasüteményt
adunk.

10% kedvezmény a köret árából

• Ajándék Fanta!

• Kávés szieszta!

Főétel mellé ajándék Fanta.

A Latte Macchiato mellé ajándék teasüteményt adunk.

• Ajándék tavaszi tekercs!

• Kávés szieszta!

Nigiri boksz mellé ajándék tavaszi tekercs.

A Latte kávénk mellé ajándék teasüteményt adunk.

• Ajándék tea!

• Kávés szieszta!

Napi menü mellé ajándék tea .

Az Espresso Macchiato kávénk mellé ajándék
teasüteményt adunk.

HOTEL LUKÁCS

HUSZÁR PANZIÓ ÉS ÉTTEREM

}} Kazincbarcika, Mátyás király út 50, 3700
Magyarország

}} Sárospatak, Kazinczy Ferenc út 3, 3950
Magyarország

• Glamour

• Cigányzenés vacsora

Napi ajánlat 20% kedvezmény

• Glamour

Panziónkba érkező szállóvendégeink részére
a cigányzenés vacsora mellé házi pálinkát kínálunk
üdvözlő italként és az étkezés árából egyszeri
alkalommal 20% kedvezményt biztosítunk. Emellett
lehetővé tesszük, hogy a ház kerékpárjával meg tudja
nézni a környéket (2 óra díjmentes). Ingyenes parkolás
az étterem körül.

Hosszú kávé 20% kedvezmény

• Glamour
Presszó Kávé 20% kedvezmény

• Kávé Nap
Kévé 20% kedvezmény

• Glamour
Habos Kévé 20%
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PARÁZS PIZZÉRIA

CASTRUM BOLDUA

}} Szirmabesenyő, Bajcsy-Zsilinszky u., 3711
Magyarország

}} Boldogkőváralja, 3885 Magyarország
• Desszertek kedvezménnyel

• Pizza napok

20% kedvezmény a desszertekre 3000 Ft fogyasztás
felett

Hawaii Pizza 30 cm 20% kedvezmény

• Desszertek kedvezménnyel

• Pizza Napok

20% kedvezmény a vargabélesre a főételek mellé, az
akciós napokon.

Mexikói Pizza 20% kedvezmény

• Pizza Napok

• Desszertek kedvezménnyel

Ínyenc Pizza 20% kedvezmény

20% kedvezmény a csörögefánkra a főételek mellé az
akciós napokon.

• Pizza napok
Magyaros Pizza 20% kedvezmény

• Desszertek kedvezményesen

• Pizza napok

Máglyarakás 20% kedvezménnyel az adott napokon
a főételek mellé.

Roma Pizza 20% kedvezmény

• Desszertek kedvezményesen
20% kedvezmény a mákos gubára a főételek mellé, az
akciós napokon.

RETRO CAFE & PIZZA
}} Nyírmada, 4564 Magyarország

STREET FOOD KITCHEN

• 20% Kedvezmány
20% kedvezmény a kávék árából.

}} Győr, Eszperantó út 16, 9024 Magyarország

• 20% kedvezmény

• 10% kedvezmény a hamburger árából

20% kedvezmény 2db 52cm-es hawai pizza után

10% kedvezmény a hamburger árából

• 20% kedvezmény

• 20% kedvezmény a napi ajánlat árából

20% Kedvemény 2db 52cm-es sonkás pizza után

20% kedvezmény a napi ajánlat árából

• 20% kedvezmény

• 25% kedvezmény az üdítők árából

20% kedvezmény a fagylaltból.

25% kedvezmény az üdítők árából

• 20% kedvezmény

• 30% kedvezmény a lángos árából

2db 52cm-es magyaros pizza után 20% kedvezmény.

30% kedvezmény a lángos árából

• 40% kedvezmény a kávék árából
40% kedvezmény a kávék árából
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1185 BUDAPEST LŐCSE U 11.

1102 BUDAPEST, KÖRÖSI CSOMA
SÉTÁNY UTCA 8.

}} Budapest, Lőcse u., 1185 Magyarország

}} Budapest, Kőrösi Csoma stny., 1102
Magyarország

• 10% kedvezmény%
Köret árából 10% kedvezmény.

• 15% kedvezmény !

• Ajándék Coca Cola!

15% kedvezmény a napi ajánlatból.

3000ft feletti vásárlás esetén vendégünk egy Colára.

• Ajándék fanta!

• Ajándék tea!

Főétel mellé ajándék fanta.

Napi menü mellé ajándék tea .

• Ajándék tea!

• Hétvégi akció!

Minden menü mellé vendégünk egy teára.

Napi menü árából 10% kedvezmény.

• Meglepetés tavaszi tekercs!

• Vendégünk egy kávéra!

Nigiri boksz mellé ajándék tavaszi tekercs.

Főétel mellé ajándék kávé.

• Vendégünk egy süteményre!
6000ft feletti vásárlás estén vendégünk egy sütire.

BERZSENYI D.EGYETEM-MENZA
}} Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4, 9700
Magyarország

RODEÓ PIZZÉRIA

• Minőségi ételek

}} Szentgotthárd, Petőfi u. 51, 9970
Magyarország

Levesek árából 10% kedvezményt adunk.

• Minőségi ételek

• Kedvezmények a Rodeo Pizzériában

Desszertek árából 10% kedvezményt adunk.

10% kedvezmény a levesek árábólA kedvezmények csak
helyben fogyasztás esetén érvényesek.

• Minőségi ételek!

• Kedvezmények a Rodeó Pizzériában

Menü mellé ,2dl üdítöt adunk ingyen.

10% kedvezmény a főételek árából.A kedvezmény csak
helyben fogyasztás esetén érvényes.

• Minőségi ételek.
Főételek árából 10% kedvezményt adunk.

MOLNÁR CSÁRDA
}} Miskolc, Vadas Jenő u. 6, 3517 Magyarország
• Desszertek kedvezménnyel
20% kedvezmény az áfonyás palacsintára az a’la carte
fogyasztás mellé,az akciós napokon.
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STREET KITCHEN

KÓSTOLDA ÉTTEREM

}} Sárvár, Rákóczi Ferenc u., 9600 Magyarország

}} Pécs, Király u. 36, 7621 Magyarország

• Barátoknak baráti ajánlatok

• Egyen egy finom ala Carte ételt nálunk és egy
kávéval adunk.

üdítők árából 10% kedvezményt adunk.

Minden alá carte fogyasztás után meghívjuk egy finom
csésze presszó kávéra 2019.10.08-10.13. Között

• Barátoknak baráti ajánlatok.
Napi ajánlat árából 10% kedvezmény!

• Egyen egy különlegesen finom menüt ajándék
palacsintával !

• Barátoknak baráti ajánlatok.
cappuccino árából 10% kedvezményt adunk.

Minden menü fogyasztása esetén egy adag finom
palacsintát adunk ajándékba 2019.10.08-10.13 között.

• Barátoknak baráti ajánlatok.
Salátákból 10% kedvezményt adunk.

• Barátoknak baráti áron.

MENÜMÁGUS

Desszertek árából 10% kedvezményt adunk.

}} Kazincbarcika, Irinyi János u. 1, 3700
Magyarország

KISKAKAS ÉTTEREM

• Hambi

}} Zalaegerszeg, Köztársaság útja 73, 8900
Magyarország

Hambi 10%

• Hambi

• Tradicionális magyar konyha,kiváló
minőségben.

Sima hambi 10%

• Hambi

A la carte fogyasztás esetén , a főételből 10%,
desszertből10% üdítőkből 10% engedményt adunk.

Sajtos Hambi 10%

• Hambi
Sonkás hambi 10%

• Hambi

HELLASZ TAVERNA ÉTTEREM

Dupla Sajtos 10%

}} Szolnok, Sütő u., 5000 Magyarország
• Metro Glamour kedvezmény
Ajándék Baklava ala Carte fogyasztáshoz

NORMAFA IDŐSEK OTTHONA
}} Budapest, Normafa út, 1121 Magyarország
• 3 helyett 4!
3 fogás áráért 4 fogást adunk.
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KIS PIPA VENDÉGLŐ

1095 BUDAPEST, SOROKSÁRI 42

}} Győr, Kör tér 11, 9011 Magyarország

}} Budapest, Soroksári út 42, 1095 Magyarország

• Kóstold meg Alá Carte ételeinket !

• Burrito mellé üdítő!

20% Kedvezmény Pipás Pista pecsenyéje ételünkre

3000ft feletti burrito vásárlás estén vendégünk egy
Coca termékre.

• Kóstold meg Alá Carte ételeinket !

• Házi készítésű desszert mellé üdítő.

20% Kedvezmény a Favágó sértés batyu éterlünkre

3000 ft feletti desszert vásárlás estén vendégünk eg
y0,33 Coca termékre.

• Kóstold meg Alá Carte ételeinket !
20%Kedvezmeny Csirkeemell Orly Módra

• Napi leves ajánlat mellé Coca termék

• Kóstold meg Alá Carte ételeinket !

3000ft feletti leves vásárlás estén vendégünk egy Coca
termékre

20% Kedvezmény Óriás Rántott hús ételeinkre

• Kóstold meg Alá Carte ételeinket !

• Quesadilla mellé üdítő

20% Kedvezmény Sült pisztráng etelunkre

3000ft feletti quesadilla vásárlása estén vendégünk
egy Coca termékre

• Taco mellé ajándék Coca termék
3000ft feletti taco vásárlás esetén vendégünk egy Coca
termékre.

NOMÁD HOTEL
}} Noszvaj, 3325 Magyarország
• Őszi hetek a hegyvidéken

1092 BUDAPEST RÁDAY UTCA
16

A kávé árából 20% kedvezmény október 08-13 között

• Őszi hetek a hegyvidéken
A cappuccino árából 20% kedvezmény október 08-13
között

}} Budapest, Ráday u. 16, 1092 Magyarország
• 20% kedvezmény

• Őszi hetek a hegyvidéken

20% kedvezmény az előétel árából

A latte árából 20% kedvezmény október 08-13 között

• Desszert akció!

• Őszi hetek a hegyvidéken

20% kedvezmény a desszertek árából.

A szénsavas ásványvíz árából 20% kedvezmény október
08-13 között

• Főétel kedvezmény!

• Őszi hetek a hegyvidéken

20% kedvezmény a főételek árából

A szénsavmentes ásványvíz árából 20% kedvezmény
október 08-13 között

• Ital akció!
20% kedvezmény az italok árából.

• Saláta kedvezmény!
20% kedvezmény a saláták árából.
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BURI-BURI

LACI KONYHA

}} Debrecen, Hal köz, 4025 Magyarország

}} Noszvaj, 3325 Magyarország

• Baráti akció a Buri-Buriban.

• Meleg levesek az őszi napokra

Október 8-13 között 10% kedvezményt biztosítunk
különleges hamburgereink árábol.

A húsleves árából 20% kedvezmény október 08-13
között

• Meleg levesek az őszi napokra
A paradicsomleves árából 20% kedvezmény október
08-13 között

BORÓKA TÁBOR

• Meleg levesek az őszi napokra
A gulyásleves árából 20% kedvezmény október 08-13
között

}} Nagyvisnyó, 3349 Magyarország
• Októberi Táborozás

• Meleg levesek az őszi napokra

A kávé árából 20% kedvezmény október08-13 között

A gombaleves árából 20% kedvezmény október 08-13
között

• Meleg levesek az őszi napokra

BELVÁROSI MENZA

A babgulyás árából 20% kedvezmény október 08-13
között

}} Szombathely, Mártírok tere 5, 9700
Magyarország

PITVAR VENDÉGLŐ.

• Magyar konyha jó ételek
Főételre 10% kedvezményt adunk.

}} Zalaegerszeg, Honvéd u. 70, 8900
Magyarország

• Magyar konyha jó ételek.
Levesekre 10% kedvezményt adunk.

• Táj jellegű ételek.

• Magyar konyha jó ételek.

Főételek 10% kedvezményt adunk.

Saláták árából 10% kedvezményt adunk.

• Táj jellegű ételek.

• Magyar konyha jó ételek.

10% kedvezmény desszertek árából.

10% kedvezmény üdítők árából.

• Táj jellegű ételek.

• Magyar konyha-jó ételek.

10% kedvezmény üdítők árából.

Desszertek árából 10% kedvezményt adunk.

• Táj jellegű ételek.
10% kedvezmény palackos borok árából.

• Táj jellegű ételek.
10% kedvezmény levesek árából.
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VIDI BÜFÉ

BÍRÓSÁG ÉTTERME

}} Székesfehérvár, Berényi út 72, 8000
Magyarország

}} Budapest, Budakeszi út 53, 1021
Magyarország

• Hamburger akció!

• Édes 7

Várjuk szeretettel! 2019. október 8-án csak 500,- forint
a hamburger!

10.08-13. közti időszakban, ha fizetéskor Metró
kártyáját felmutatja 10% kedvezményt adunk az
elfogyasztott desszert árából.

• Kávé akció!

• gyümölcsrizs a desszertek királynője

2019. október 8-án akciósan 150,- ért adjuk a kávét!

a meghirdetett héten, Metro jeligére 10% engedményt
adunk az isteni gyümölcsrizs árából, amennyiben
helyben meleg ételt fogyasztott éttermünk kínálatából,
10.08-13között.

• Pékárú akció!
Várjuk szeretettel! Csak 2019. október 8-án a friss
pékárú már 200,- forinttól kapható!

• Szendvics akcióval várjuk!

• Pala-csinta

Csak egy napig! 2019 október 08-án a Reggeli szendvics
csak 350.- forint!

a meghirdetett héten, Metro jeligére 10% engedményt
adunk a palacsinta árából, amennyiben helyben meleg
ételt fogyasztott éttermünk kínálatából

• Somlói? vagy Somlói
a meghirdetett héten 10.08-13, Metro jeligére
10% engedményt adunk a somlói galuska árából,
amennyiben helyben meleg ételt fogyasztott
éttermünk kínálatából

CORSÓ SÖRÖZŐ ÉTTEREM
}} Dunaújváros, Derkovits u. 10, 2400
Magyarország

• Vargabéles

• Desszert 30% kedvezménnyel!

a meghirdetett héten 10.08. , Metro jeligére 10%
engedményt adunk a tradicionális Vargabéles
árából, amennyiben helyben meleg ételt fogyasztott
éttermünk kínálatából

Glamour napok ideje alatt minden desszert 30%
kedvezménnyel kapható!

• Kávé 40% kedvezménnyel!
Glamour napok alkalmával várjuk szeretettel! Minden
kávé 40% kedvezménnyel kapható!

ÉTTEREM
}} Maklár, 3397 Magyarország
• Menüs napok októberben
A leves árából 20% kedvezmény október 08-13 között

• Menüs napok októberben
A főétel árából 20% kedvezményt adunk október 08-13
között

• Menüs napok októberben
A desszert árából 20% kedvezmény október 08-13
között
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VIDEOTON ÉTTEREM

SOUS VIDE BAR - AZ
ÉTELKÉSZÍTÉS MŰVÉSZET

}} Székesfehérvár, Berényi út 101, 8000
Magyarország

}} Szolnok, Sóház utca, 5000 Magyarország

• Desszert akció!

• Metro-Glamour napi kedvezmény

Várjuk szeretettel 2019. október 8-án! Desszertünk
csak 550,- forint!

Leves árából 20% kedvezmény

• Metro-Glamour napi kedvezmény

• Kávé kedvezménnyel!

Deszertre 20% kedvezmény

Várjuk szeretettel egy kávéra, ami 2019. október 8-án
csak 150,- forintért kapható!

• Metro-Glamour napi kedvezmény

• Menü kedvezmény!

20% kedvezmény a kávéra

2019. október 8-án a Menü csak 920,- forint!

SCHIESZL BORHÁZ

HUNTER CAFE & RESTAURANT

}} Budakalász, 2011 Magyarország

}} Székesfehérvár, Berényi út, 8000
Magyarország

• Borvacsora
Október 8-án minden vadhúsos 2 személyes tál
fogyasztásához 5% kedvezményt adunk a ház
vörösborából

• Korlátlan ételfogyasztás kedvezménnyel!
Várjuk szeretettel 2019. október 8-án! Korlátlan
ételfogyasztás fejenként csak 1490,- forint!

• Limonádé akció!

BISZTRÓ

2019. október 8 -án limonádé akciósan csak 450,forint!

}} Eger, 3300 Magyarország

• Menü akció!
Várjuk szeretettel 2019. október 08-án Menü akciósan
csak 1110,- forint!

• Zsálya napok
A kávé árából 20% kedvezmény október 08-13 között

• Zsálya napok
A cappuccino árából 20% kedvezmény október 08-13
között

HOTEL VADÁSZKŰRT

• Zsálya napok

}} Székesfehérvár, Móricz Zsigmond u. 1, 8000
Magyarország

Az ásványvíz árából 20% kedvezmény október 08-13
között

• Egyszemélyes szoba kedvezménnyel!
2019. október 8-án az egyszemélyes szobánk csak
12.000,- forint!

• Kétszemélyes szoba kedvezménnyel!
2019. október 8-án a kétszemélyes szobánk csak
15.000,- forint!
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KOFA VENDÉGLŐ ÉS PIZZÉRIA

TŰZHELY KIFŐZDE

}} Tököl, Piac tér 7, 2316 Magyarország

}} Szigethalom, Kandó Kálmán u. 2, 2315
Magyarország

• Egyen egy jó desszertet a Kofa Vendéglő
Pizzériában

• Metro-Glamour Gasztronapok a Tűzhely
Kifőzdében

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :30% minden desszert
árából

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :20% a napi ajánlat árából

• Egyen egy jó ételt a Kofa Vendéglő
Pizzériában

• Metro-Glamour Gasztronapok a Tűzhely
Kifőzdében

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :20% a napi ajánlat árából

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :-40% minden kávé árából

• Igyon egy kiváló kávét a Kofa Vendéglő
Pizzériában

• Metro-Glamour Gasztronapok a Tűzhely
Kifőzdében

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :-40% minden kávé árából

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :-25% minden üdítő árából

• Metro-Glamour Gasztronapok a Tűzhely
Kifőzdében
A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :20% a napi ajánlat árából

PIPACS PUB &SÖRÖZŐ.
}} Zalaegerszeg, Szegfű u., 8900 Magyarország

O CONNORS PUB

• Napi ajánlat jó áron.

}} Zalaegerszeg, Ola u. 16, 8900 Magyarország

• Napi ajánlat jó áron.

10% kedvezmény desszertek árából.
10% kedvezmény főételek árából.

• Nemzetközi konyha,minőségi ételek.

• Napi ajánlat jó áron.

10% kedvezmény desszertekböl.

10% kedvezmény palackos borok árából.

• Napi ajánlat jó áron.
10% kedvezmény előételek árából.

• Napi ajánlat jó áron.
10% kedvezmény korsó sör árából.
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SZERTÁR KÁVÉZÓ

BARNA BÁR

}} Budaörs, Templom tér 1, 2040 Magyarország

}} Kőröstetétlen, Kocséri út 15, 2745
Magyarország

• Desszert akció a Szertárban!

• Glamour napi kedvezmény

20% kedvezmény minden desszertünk árából! (más
kedvezménnyel össze nem vonható)

Ajándék kávé vagy capucchino az ebéd mellé

• Glamour napok a Szertárban!
20% kedvezmény minden alkoholos italunk árából!

• Glamour napok a Szertárban!

I-HAT SÖRÖZŐ

20% kedvezmény minden ételünk árából! (más
kedvezménnyel össze nem vonható)

}} Maroslele, Petőfi u. 3, 6921 Magyarország

• Kávé akció a Szertárban!

• 3000 Ft vásárlása után ajándék kávé

20% kedvezmény minden kávé különlegességünk
árából! (más kedvezménnyel össze nem vonható)

3000 Ft vásárlása után ajándék kávé

• 3000 Ft vásárlása után ajándék latte
macchiato

• Üdítő akció a Szertárban!
20% kedvezmény minden alkohol mentes italunk árából!
(más kedvezménnyel össze nem vonható)

3000 Ft vásárlása után ajándék latte macchiato

• 3000 Ft vásárlása után ajándék xixo citrom
ízű üdítő
3000 Ft vásárlása után ajándék xixo citrom ízű üdítő

ZSIBORGO BOR BOUTIQUE

• 3000 Ft vásárlása után ajándék xixo narancs
ízű üdítő

}} Budaörs, Szivárvány u. 1, 2040 Magyarország

3000 Ft vásárlása után ajándék xixo narancs ízű üdítő

• Desszert akció a Zsiborgoban!

• 3000 Ft vásárlása után ajándék xixo
rebarbara ízű üdítő

20% kedvezmény minden desszertünk árából! (más
kedvezménnyel össze nem vonható)

3000 Ft vásárlása után ajándék xixo rebarbara ízű üdítő

• Glamour napok a Zsiborgoban!
Glamour kuponnal 20% kedvezmény minden étel árából!

• Ital akció a Zsiborgoban!

MAI MANÓ

20% kedvezmény minden alkoholos italunk árából! (más
kedvezménnyel össze nem vonható)

}} Budapest, Nagymező u., Magyarország

• Kávé akció a Zsiborgoban!

• Mai Manó

20% kedvezmény minden kávé különlegességünk
árából! (más kedvezménnyel össze nem vonható)

Minden menü mellé 1 házi limonádé

• Üdítő akció a Zsiborgoban!
20% kedvezmény minden alkohol mentes italunk árából!
(más kedvezménnyel össze nem vonható)
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EZ+AZ

LÁNGOSOS

}} Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út, Magyarország

}} Székesfehérvár, Rákóczi u. 3, 8000
Magyarország

• Ez+Am

• Lángos akció!

Minden főétel mellé 1 melangee

2019 október 8-án várjuk szeretettel!Sima lángos csak
350,- forint!

• Lángos akció!

KOMÉDIÁS KÁVÉZÓ

2019 október 8-án várjuk szeretettel!Tejfölös lángos
csak 400,- forint!

}} Budapest, Nagymező u., Magyarország

• Lángos akció!

• Komédiás

2019 október 8-án várjuk szeretettel!Sajtos-tejfölös
lángos csak 600,- forint!

Menü mellé 1 menü desszert

• Lángos akció!
2019 október 8-án várjuk szeretettel!Bolognai-s lángos
csak 650,- forint!

CSIBE BOX

• Lángos akció!
2019 október 8-án várjuk szeretettel!3 dl kimért üdítő
csak 240,- forint!

}} Székesfehérvár, Rákóczi u. 3, 8000
Magyarország
• Gyros-os szendvics akció!
Várjuk szeretettel 2019 október 8-án! Gyros-os
szendvicsünk akciósan csak 850,- forintért kapható!

ÉDEN FOOD&CAFE

• Menü kedvezménnyel!

}} Ócsa, Falu Tamás u. 32, 2364 Magyarország

Csibeburger menü akciósan csak 1550,- forintba kerül
2019 október 8-án! Várjuk szeretettel!

• Metro-Glamour Gasztronapok az Éden
Food&Cafe -ban

• Piskóta tekercs akció!

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :20% a napi ajánlat árából

2019 október 8-án várjuk szeretettel! Piskóta tekercs
akciósan csak 280,- forint!

• Pite Akció!
2019. október 8-án az almás-, meggyes-, és túrós
piténk akciósan csak 399,- forintért kapható!

• Prémium hambi kedvezménnyel!
2019 október 8-án várjuk szeretettel! Prémium
marhahúsos hamburgerünk akciósan csak 1150,- forint!
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HAMBI BÜFÉ

FORSTER KASTÉLY
VADÁSZCSÁRDA

}} Székesfehérvár, Rákóczi u. 3, 8000
Magyarország

}} Bugyi, Rádai u., 2347 Magyarország

• Extra Hambi Akció!

• Metro-Glamour Gasztronapok a Forster
Vadászcsárdában

Várjuk szeretettel! 2019 október 8-án az Extra
Hamburger akciósan csak 750,- forint!

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :20% minden alkoholos ital
árából

• Gyros akció!
Várjuk szeretettel! 2019 október 8-án a Gyros pitában
akciósan csak 800,- forint!

• Metro-Glamour Gasztronapok a Forster
Vadászcsárdában

• Gyros tál akcói!
Várjuk szeretettel! 2019 október 8-án a Gyros tál
akciósan csak 1100,- forint!

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :25% minden üdítő árából

• Hambi akció!

• Metro-Glamour Gasztronapok a Forster
Vadászcsárdában

Várjuk szeretettel! 2019 október 8-án a Hamburger
akciósan csak 550,- forint!

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :20% a napi ajánlat árából

• Hamburger akció!

• Metro-Glamour Gasztronapok a Forster
Vadászcsárdában

Várjuk szeretettel! 2019 október 8-án a Duplahúsos
Hambi 700,- forint!

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :30% minden desszert
árából

KAPADOKYA KEBAB ÉS
SALÁTABÁR

BÁBELEK ÉTTEREM

}} Székesfehérvár, Távirda u. 9, 8000
Magyarország

}} Budapest, Pestújhelyi út 65, 1158
Magyarország

• 20% kedvezmény!
Térjen be hozzán a Glamour napok ideje alatt! Napi
ajánlatunkat 20% kedvezménnyel fogyaszthatja!

• Desszert Neked
Minden menühöz ajándék linzer karika.

• Baklava akció!
2019 október 8-án a Baklava akciósan csak 400,- forint!

• Falafel akció!
2019 október 8-án Falafel pitában/tortillában akciósan
csak 650,- forint!

• Gyros tál akció
2019 október 8-án várjuk szeretettel! a Gyros tál
akciósan csak 1350,- forint!

• Gyümölcs leves akció!
2019 október 8-án várjuk szeretettel! a Gyümölcs leves
akciósan csak 550,- forint!
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MEETINGPOINT

FORTUNA KIFŐZDE

}} Kecskemét, Bethlen krt. 10, 6000
Magyarország

}} Budapest, Tüzér u. 33-35, 1134 Magyarország

• Kedvezmények a Meetingpointban

Holstein-szelet+köret rendelése esetén1 db ajándék
kakaós palacsinával kedveskedünk.

• Édes kis meglepetés!

10% kedvezményt adunk az ételeink árából helyben
fogyasztás esetén

• Édes kis meglepetés!

• Kedvezmények a meetingpointban

Rántott csirkemell+köret rendelése esetén 1 db ajándék
kakaós palacsintával kedveskedünk.

10% kedvezményt adunk a sörök árából

• Édes kis meglepetés!

• Kedvezmények a Meetingpointban

Hawaii csirke+köret rendelése esetén 1 db ajándék
kakaós palacsintával kedveskedünk.

10% kedvezményt adunk a borok áraiból

• Kedvezmények a Meetingpointban

• Édes kis meglepetés!

10% kedvezményt adunk a Shot italainkra

Kacsa comb+köret rendelése esetén 1 db ajándék
kakaós palacsintával kedveskedünk.

• Kedvezmények a Meetingpointban
10% kedvezményt adunk az üdítőitalokra és az
alkoholmentes italokra

• Édes kis meglepetés!
Mátrai borzaska+köret rendelése esetén 1 db ajándék
kakaós palacsintával kedveskedünk.

AUTÓS ÉTTEREM
}} Bonyhád, Magyarország

RÉTES KUCKÓ

• Kávézzon velünk

}} Budapest, Szabolcs u. 28, 1134 Magyarország

Minden elfogyasztott főétel után ajándékba adunk egy
kávét minden kedves vendégünknek.

• Rétes nap!
4 db almás-rétes vásárlása esetén ajándékba adunk
egy ötödiket!

• Rétes nap!
4 db túrós-rétes vásárlása esetén ajándékba adunk egy
ötödiket!

• Rétes nap!
4 db meggyes-rétes vásárlása esetén ajándékba adunk
egy ötödiket!

• Rétes nap!
4 db csokis-tejberizses-rétes vásárlása esetén
ajándékba adunk egy ötödiket!

• Rétes nap!
4 db káposztás-rétes vásárlása esetén ajándékba
adunk egy ötödiket!
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VÁRMEGYE ÉTTEREM

BÜFÉ

}} Nyíregyháza, Hősök tere 5, 4400
Magyarország

}} Székesfehérvár, Seregélyesi út 3, 8000
Magyarország

• 20% kedvezmény a napi ajánlatból

• Házi rétes kedvezménnyel!

A Glamour napok keretében 20% kedvezményt
biztosítunk napi ajánlatunkból

Várjuk szeretettel 2019. október 8-án! Házi réteseink
csak 350,- forintért kapható!

• Linzer akció!
2019 október 8-án Linzerünk akciósan csak 150,- forint!

4-ES VENDÉGLŐ

• Somlói akció
2019 október 8-án Somlói galuska akciósan csak 550,forint.

}} Mórahalom, Szegedi út 18, 6782 Magyarország

• Süti akció!

• 20% kedvezmény minden alkohol árából

2019. október 8-án a Mézes zserbó akciósan csak 250,forintért kapható!

20% kedvezmény minden alkohol árából

• Szendvics akció
2019 október 8-án várjuk szeretettel! Fitness
sajtkrémes szendvicsünk csak 450,- forint!

LACASA LUCIA
}} Budapest, Szentmihályi út 171, 1156
Magyarország

HOLDFÉNY HOTEL FORRÓ

• Lucia Limonádé

}} Forró, Fő u. 195, 3849 Magyarország

Minden menühöz ajándék limonádé.

• Októberben 20% kedvezménnyel várjuk!!!
Minden vendégünk részére október 8-13 között
a Holdfény palacsinta árából 20%-ot elengedünk.

VÁMHÁZ FÓGADÓ
}} Komárom, Ácsi út 2, 2900 Magyarország
• 10% kedvezmény a alkoholmentes italok
árából
10% kedvezmény a alkoholmentes italok árából

• 10% kedvezmény a alkoholos italok árából
10% kedvezmény a alkoholos italok árából

• 10% kedvezmény a desszertek árából
10% kedvezmény a desszertek árából

• 10% kedvezmény a kávék árából
10% kedvezmény a kávék árából

• 10% kedvezmény az ételek árából
10% kedvezmény az ételek árából
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LÁNGOS BÜFÉ

MAROS FALATOZÓ

}} Székesfehérvár, Seregélyesi út 3, 8000
Magyarország

}} Székesfehérvár, Balatoni út 61, 8000
Magyarország

• Lángos akció!

• Menü akció!

2019. október 8-án a sima lángos csak 350,- forint!

2019 október 8-án akciósan a Menü csak 1150,- forint!

• Lángos akció!

• Rántott hús kedvezménnyel!

Várjuk szeretettel 2019 október 8-án! Pizzás lángosunk
csak 550,- forint!

Várjuk szeretettel 2019. október 8 -án! Rántott hús
csak 380,- forint!

• Lángos akció!

• Várjuk ebédre!

Várjuk szeretettel! Ketchupos lángosunk akciósan 400,csak 2019 október 8-án!

Várjuk szeretettel 2019 október 8-án Sült lapocka csak
3800,-/kg!

• Lángos kedvezménnyel!

• Várjuk ebédre!

2019. október 8-án várjuk szeretettel! a füstölt sajtos tejfölös lángos akciósan csak 600,- forint!

2019 október 8-án a Sült kolbász vagy a sült csülök csak
3800,-/kg!

• Lekváros lángos? Igen!

• Várjuk ebédre!

Próbálja ki lekváros lángosunkat 450,- forintért
akciósan csak 2019 október 8-án!

2019 október 8-án Véres/Májas hurka csak 3000,-/kg!

KÁVÉZÓ

DREAMS AMERICAN
RESTAURANT

}} Érsekcsanád, Dózsa György út 66, 6347
Magyarország

}} Székesfehérvár, Juhász Gyula u., 8000
Magyarország

• 20% kedvezmény minden alkoholra
20% kedvezmény minden alkoholra

• -20% kedvezmény!
Glamour napok ideje alatt 20% kedvezményt adunk napi
ajánlatunkból!

PIZZA FALÓ
}} Seregélyes, 8111 Magyarország
• Ajándék kávé!
Éttermi pizza fogyasztás esetén vendégünk egy
kávéra!Csak 2019 október 8-án!
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SZUPERBURGER

ÁRPÁD ÉTKEZDE

}} Kiskunhalas, Kuruc Vitézek 7, 6400
Magyarország

}} Bakonyszombathely, Jókai Mór u. 3, 2884
Magyarország

• 25% kedvezmény minden üdítőre

• 10% kedvezmény a desszertek árából

25% kedvezmény minden üdítőre

10% kedvezmény a desszertek árából

• 40%kedvezmény minden kávé árából

• 10% kedvezmény a kávék árából

40%kedvezmény minden kávé árából

10% kedvezmény a kávék árából

• 10% kedvezmény a szénsavamentes italok
árából
10% kedvezmény a szénsavamentes italok árából

SAROK FALATOZÓ

• 10% kedvezmény a szénsavas italok árából

}} Csongrád, Fő u. 34, 6640 Magyarország

10% kedvezmény a szénsavas italok árából

• 10% kedvezmény az ételek árából

• Ital kedvezmények

10% kedvezmény az ételek árából

10% kedvezményt adunk az alkoholmentes és
üdîtöitalok árából

• Ital kedvezmények
10% kedvezményt adunk az égetett szeszesitalokra

LALI BÜFÉ

• Ital kedvezmények

}} Kecskemét, Ceglédi út, 6000 Magyarország

10% kedvezményt adunk a sörök árából

• Ital kedvezmények

• Gyros kedvezmény

10% kedvezményt adunk a készleten lévö borainkra

20% kedvezményt adunk a gyros ételre

• Ital kedvezmények

• Kedvezmények gyorsételekre

10% kedvezményt adunk a forró italok árából

20% kedvezményt adunk a hamburgereink árából

• Kedvezmények gyorsételekre
20% kedvezményt adunk a hot-dog ételünk árából

• Rántott sajt kedvezmény
20% kedvezményt adunk a rántott sajt árából

• Rántott szelet kedvezmény
20% kedvezményt adunk a rántott szelet árából
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JACK BÁR ÉS KONYHÁJA

KÁVÉZÓ

}} Pápa, Fő tér 12, 8500 Magyarország

}} Érsekcsanád, Dózsa György út 66, 6347
Magyarország

• akció

• 25% kedvezmény minden kávé árából

-20% pizzavásárlás esetén a második pizzára

25% kedvezmény minden kávé árából

• akció

• 40% kedvezmény minden kávé árából

-20% üdítő árából

40% kedvezmény minden kávé árából

• Egyél nálunk mert finom és akciós!
Bentfogyasztás esetén kávé 20% kedvezmény.

• kedvezmény!!!

FAHÁZ ÉTTEREM

-20% alkoholos koktél árából

• Különles ajánlatunk!

}} Budapest, Nád u. 4, 1038 Magyarország

-20% alkoholmentes koktél árából

• Rántott csirke
Október 8-án minden rántott csirke árából 10%
kedvezményt adunk kedves vendégeinknek

KÖTÖNY CSÁRDA

• Rántott gomba
Október 8-án minden kedves vendégünknek a rántott
gomba árából 20% kedvezményt biztosítunk

}} Kiskunhalas, Kötönyi út 2, 6400 Magyarország
• 25% kedvezmény minden üdítőre

• Rántott hal

25% kedvezmény minden üdítőre

Október 8-án a rántott hal árából 10% kedvezményt
biztosítunk minden kedves vendégünknek

• 40% kedvezmény minden kávéra

• Rántott hús akció

40% kedvezmény minden kávéra

Október 8-án minden rántott hús +köret árából 20%
kedvezményt biztosítunk

• Rántott karfiol

HALASI CSÁRDA

Október 8-án minden kedves vendégünknek 20%
kedvezményt biztosítunk a rántott karfiolok árából

}} Kiskunhalas, Május 1. tér 5, 6400
Magyarország
• 25% kedvezmény minden üdítő árából
25% kedvezmény minden üdítő árából

• 40% kedvezmény minden kávéra
40% kedvezmény minden kávéra
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CITY CAFE

ÖREG HALÁSZ VENDÉGLŐ

}} Dunaújváros, Kőműves u. 9, 2400
Magyarország

}} Siófok, Zamárdi u., 8600 Magyarország
• 20% kedvezmény alkoholos italainkra!

• 20% kedvezménnyel várjuk!

Glamour napok ideje alatt 20% kedvezményt adunk
alkoholos italaink árából!

Glamour napok ideje alatt várjuk szeretettel! Minden
alkoholos ital árából 20% kedvezményt adunk!

• 20% kedvezmény napi ajánlatunkból!

• 20% kedvezmény!

Várjuk szeretettel a Glamour napok ideje alatt, napi
ajánlatunk árából 20% kedvezményt adunk!

Glamour napok ideje alatt várjuk szeretettel! Napi
ajánlatunk árából 20% kedvezményt adunk!

• 25% minden üdítőre

• Kávé kedvezménnyel? Igen!

Glamour napok ideje alatt 25% kedvezményt adunk
minden üdítőre!

Várjuk szeretettel a Glamour napok ideje alatt! Minden
kávéból 40% kedvezményt adunk!

• 30% minden desszertre!
Glamour napok ideje alatt minden desszertre 30%
kedvezményt adunk!

• Minden kávéra 40% kedvezmény!

CORNER HOTEL ÉS KÁVÉHÁZ

Glamour napok ideje alatt várjuk szeretettel! Minden
kávé árából 40% kedvezményt adunk!

}} Dunaújváros, Vasmű út 29, 2400
Magyarország
• Desszert kedvezménnyel!

BEACH PIZZA

Glamour napok ideje alatt minden desszertünk árából
30% kedvezményt adunk!

}} Baja, Március 15. stny. 13, 6500 Magyarország

• Kávé kedvezménnyel!

• 20% kedvezmény minden alkoholra

Várjuk szeretettel! a Glamour napok ideje alatt minden
kávéból 40% kedvezményt adunk!

20% kedvezmény minden alkoholra

• 25% kedvezmény minden üdítőre!
25% kedvezmény minden üdítőre!

BRAND PIZZA

• 30% kedvezmény minden desszertre!

}} Dunaújváros, Szabadság út 32, 2400
Magyarország

• 40% kedvezmény minden kávéra!

30% kedvezmény minden desszertre!
40% kedvezmény minden kávéra!

• 3 pizza akció!
2019 október 8-án 3 db 32” méretű pizza RENDELÉS
ESETÉN 1200 Ft / db áron kapható! ( Gluténmentes és
kívánság pizza kivételével)
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AMIGO ÉTTEREM

AMADEUS ÉTTEREM ÉS
PIZZÉRIA

}} Siófok, Fő u. 99, 8600 Magyarország

}} Sárbogárd, Ady Endre út 200, 7000
Magyarország

• 20% kedvezmény alkoholos italainkra!
Glamour napok ideje alatt várjuk szeretettel! Minden
alkoholos italunk árából 20% kedvezményt adunk!

• 20% kedvezmény minden alkoholos italra!

• 20% kedvezmény napi ajánlatunkra!

Várjuk szeretettel Glamour napok ideje alatt! Minden
alkoholos italunk árából 20% kedvezményt adunk!

Glamour napok ideje alatt 20% kedvezményt adunk napi
ajánlatunkra! Várjuk szeretettel!

• 20% kedvezmény napi ajánlatunkra!

• 25% kedvezmény minden üdítőre

Glamour napok ideje alatt Várjuk szeretettel! Napi
ajánlatunkra 20% kedvezményt adunk!

Várjuk szeretettel! Glamour napok ideje alatt minden
üdítőre 25% kedvezményt adunk!

• 25% kedvezményt adunk minden üdítő árából

• 30% kedvezmény minden desszertre!

Várjuk szeretettel Glamour napok ideje alatt minden
üdítőre 25% kedvezményt adunk!

Várjuk szeretettel! Minden desszertünkből 30%
kedvezményt adunk Glamour napok ideje alatt!

• 30% kedvezmény minden desszertre!

• Kávé 40% kedvezménnyel!

Várjuk szeretettel Glamour napok ideje alatt minden
desszertre 30% kedvezményt adunk!

Glamour napok ideje alatt várjuk szeretettel! Minden
kávé árából 40% kedvezményt adunk!

• Kávé 40% kedvezménnyel!
Minden kávé árából 40% kedvezményt adunk Glamour
napok ideje alatt! Várjuk szeretettel!

M70 BÜFÉ
}} Muraszemenye, 8872 Magyarország

DÖMDÖM BÜFÉ

• Böllér napok 20%-os kedvezménnyel!

}} Dunavarsány, 51, 2336 Magyarország

Október 8-13ig tartó időszakban a hurkákra és a
sült kolbászra vendégeinknek 20%-os kevezményt
biztosítunk.

• Metro-Glamour Gasztronapok a Dömdöm Büfé
A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :-40% minden kávé árából

• Finom ételek kedvező áron!
Október 8-13 között kávé specialitásainkat 20%-kal
olcsóbban kérheti!

• Metro-Glamour Gasztronapok a Dömdöm
Büfében

• Kávézzon nálunk 10% kedvezménnyel!

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :30% minden desszert
árából

Minden kávé árából 10-os kedvezményt adunk október
8-13-ig tartó időszakban.

• Második hamburger fél áron!
Magánvállalkozók napja alkalmából a két hamburgert
rendelő vendégeinknek a másodikat fél áron adjuk!

• Töltött lángosok 20%-os kedvezménnyel!
Október 8-13. között a country és a tost töltött
lángosainkat 20%-os kedvezménnyel fogyaszthatják
vendégeink.
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NEVES-S PIZZÉRIA

CSÜLÖK SAROK ÉTTEREM ÉS
PIZZÉRIA

}} Szabadbattyán, Széchenyi u. 89, 8151
Magyarország

}} Győr, Bácsai út 37, 9026 Magyarország

• Ajándék üdítő!

• Halászlé belsőségekkel kedvezményesen!

2019 október 8-án rendeljen pizzát tőlünk!3 db 32 cm
pizza vagy 1 db családi pizza rendelése esetén egy nagy
2 literes üdítőt adunk ajándékba!

Október 8-án 20%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk belsőséggel készült halászlénket!

• Harcsahalászlé akciósan!
Október 8-án 20%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk a Harcsából készült halászlénket!

LIGET ÉTTEREM

• Korhely halászlé kedvezményesen!
Október 8-án 20%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk Korhely halászlénket!

}} Polgárdi, Kossuth u. 110, 8154 Magyarország
• Menü kedvezménnyel!

• Pontyhalászlé akciósan!

Várjuk szeretettel 2019 október 8-án. 10% kedvezményt
adunk a menüre!

Október 8-án 20%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk a Pontyfiléből készült halászlénket!

• Vegyes halból készült halászlé
kedvezményesen!
Október 8-án 20%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk vegyes halból készült halászlénket!

CSIKVÁR ÉTTEREM
}} Szabadbattyán, Széchenyi u. 1, 8151
Magyarország

ATIJO PIZZÉRIA

• Menü kedvezményesen!
2019 október 8-án 10% kedvezményt adunk menü
fogyasztásra.

}} Gönyű, Bajcsy-Zsilinszky u. 35, 9071
Magyarország
• Ingyen viszzük a pizzáját
Ingyen viszzük a pizzáját

POKOL PINCE
}} Szabadbattyán, 8151 Magyarország
• 20% kedvezménnyel várjuk!
Glamour napok ideje alatt várjuk szeretettel! Napi
ajánlatunk árából 20% kedvezményt adunk!
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MÁKOS GUBA ÉTTEREM ÉS
BISZTRÓ

BAVÁRIA HOTEL ÉS ÉTTEREM

}} Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 2, 9081
Magyarország

• Bavaria Tál kedvezményesen!

}} Abda, Bécsi u. 186, 9151 Magyarország
Október 13.-án 20%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk Bavaria kétszemékyes tálunkat!

• 20% Kevezmény deszertjeinkre

• Gordon Blue kedvezményesen!

Somlói Galuska 20% kedvezménnyel helyben fogyasztás
esetén

Október 13.-án 20%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk,a Gordon Bluet.

• 20% Kevezmény deszertjeinkre

• Marhapörkölt kedvezményesen!

Mákos Guba 20% kedvezménnyel helyben fogyasztás
esetén

Október 13.-án 20%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk a Marhapörköltet!

• 20% Kevezmény deszertjeinkre

• Somlói Galuska akció!

Fahéjjas mákkal töltött túrógombóc 20%
kedvezménnyel helyben fogyasztás esetén

Október 13.-án 20%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk somlói galuskánkat!

• 20% Kevezmény deszertjeinkre

• Vegetáriánus Tál kedvezményesen!

Túrókrémes palacsinta 20% kedvezménnyel helyben
fogyasztás esetén

Október 13.-án 20%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk a kétszemélyes vegetáriánus tálunkat!

• 20% Kevezmény deszertjeinkre
Tonkababos étcsokoládé mousse 20% kedvezménnyel
helyben fogyasztás esetén

BAMBU CAFE BAR KITCHEN
}} Székesfehérvár, Fő u. 1, 8000 Magyarország

PAMPALINI ÉTTEREM

• Várjuk szeretettel!

}} Vác, Széchenyi István u. 2, 2600 Magyarország

Térjen be hozzánk 2019. október 8-án! Tenger
gyümölcsi tál csak 6900,- forint!

• Pizza kedveymény

• Várjuk szeretettel!

Az étteremben minden ételre 20% Kedvezmény

2019 október 8-án a Grillezett tintahal saláta csak
3390,- forint!

• Várjuk szeretettel!
2019 október 8-án a Lazacos Sashimi tál csak 1590,forint!

• Várjuk szeretettel!
2019 október 8-án a 8 darabos Fruit sushi csak 1290,forint!

• Várjuk szeretettel!
2019 október 8-án a Tonhal steak grillezett
zöldségekkel csak 4990,- forint!
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PORTO VINO

NAPKELTE PANZIÓ

}} Székesfehérvár, Fő u., 8000 Magyarország

}} Napkor, Sényői u. 76, 4552 Magyarország

• Várjuk szeretettel!

• A napi ajánlatból 20% kedvezmény!

2019 október 8 -án Spaghetti alla Carbonara csak
1950,- forint!

A Glamour napok alatt 20% kedvezményt biztosítunk
a napi ajánlatunkból.

• Várjuk szeretettel!
2019 október 8-án a Minestrone leves csak 850,- forint!

KÁLVÁRIA SÖRÖZŐ & GRILLBÁR

• Várjuk szeretettel!
2019 október 8-án a Toszkán paradicsomleves csak
850,- forint!

}} Csákvár, Kálvária u. 1, 8083 Magyarország

• Várjuk szeretettel!

• Desszert kedvezmény!

2019 október 8-án a Rukkola saláta
koktélparadicsommal csak 1150,- forint!

Várjuk szeretettel! Glamour napok ideje alatt minden
desszertünk árából 30% kedvezményt adunk!

• Várjuk szeretettel!
2019 október 8-án Citromos korianderes csirkeleves
csak 1200.- forint!

PEDRO SÖRÖZŐ
}} Csákvár, Kossuth u. 28, 8083 Magyarország

PIZZA PARADISO

• Desszert kedvezmény!
Glamour napok ideje alatt minden desszertünk 30%
kedvezménnyel kapható!

}} Kisbér, Széchenyi u. 21, 2870 Magyarország
• 10% kedvezmény a desszertek árából

• Kávé kedvezmény!

10% kedvezmény a desszertek árából

Várjuk szeretettel! Glamour napok ideje alatt minden
kávéra 40% kedvezményt adunk!

• 10% kedvezmény a gyrosok árából

• Napi ajánlat kedvezménnyel!

10% kedvezmény a gyrosok árából

• 10% kedvezmény a kávékból

Glamour napok ideje alatt 20% kedvezményt adunk napi
ajánlatunkra!

10% kedvezmény a kávékból

• 10% kedvezmény az alkoholmentes italokból
10% kedvezmény az alkoholmentes italokból

• 10% kedvezmény az alkoholos italokból
10% kedvezmény az alkoholos italokból
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PARK PIZZÉRIA

GYROS KING

}} Öttevény, Fő u. 190, 9153 Magyarország

}} Kecskemét, Izsáki út 2, 6000 Magyarország

• Éj jeli Potya pizza akció!

• Kedvezmények a Gyros King- nél

Október 8-án 20%-os kedvezménnyel rendelheti tőlünk
az Éjjeli Potya pizzánkat!

10% kedvezményt adunk a falafel ételünkre

• Kedvezmények a Gyros King- nél

• Full Vega Pizza akció!

10% Kedvezményt adunk a hamburgereinkre

Október 8-án 20%-os kedvezménnyel rendelheti tőlünk
a Full Vega Pizzánkat!

• Kedvezmények a Gyros King-nél
10% kedvezményt adunk a gyros ételeinkre

• Pizza akció!

• Kedvezmények a Gyros King-nél

Október 8-án 20% kedvezményt biztosítunk rendelés
esetén a gyümölcsös pizzából!

10% kedvezményt adunk a rántott husis ételeinkre

• Kedvezmények a Gyros King-nél

• Tiki-Taki Pizza kedvezményesen!

10% kedvezményt adunk a hot-dog ra

Október 8-án 20% kedvezménnyel rendelheti tőlünk
a Tiki-Taki pizzánkat!

• Vezúv Pizza akció!
Október 8-án 20%-os kedvezménnyel rendelheti tőlünk
a Vezúv Pizzánkat!

BESI PIZZA
}} Budapest, Besenyő park, 1155 Magyarország
• Desszert ajánlat

PIZZA 51

A mai napon 11h-15h-ig minden menühöz ajándék
desszertet adunk.

}} Dunavarsány, Arany János u. 39, 2336
Magyarország

• Pizza menü
Minden 32 cm-es pizza vásárlása esetén ajándék
limonádé.

• Metro-Glamour Gasztronapok a Pizza 51-ben
A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :-40% minden kávé árából

• Pizza menü 2
Minden 32 cm-es pizza vásárlása esetén ajándék kávé.

• Metro-Glamour Gasztronapok a Pizza 51-ben
A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :-30% minden desszert
árából

ÉLETKERT ÉTEL- ÉS
DESSZERTBÁR

• Metro-Glamour Gasztronapok a Pizza 51-ben
A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :-25% minden üdítő árából

}} Szombathely, Savaria tér 1, 9700
Magyarország
• Ma mákod van!
Egészséges, mákos finomságokkal kedveskedünk
Nektek ezen az őszi napon! Szénhidrátcsökkentett Szafi
lisztből készült, mentes, vegán mákos-almás lepény és
kálciumban gazdag máktej ital 20% kedvezménnyel!
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KISZOMBORI CUKRÁSZÜZEM

ÚJSZÁSZ FALATOZÓ

}} Kiszombor, Szegedi u., 6775 Magyarország

}} Budapest, Újszász u., Magyarország

• Október 8-án leadott torta megrendelésekre
ajándék díszítés

• A Palacsinta
Október 8-án Óriás palacsintánkból 20% kedvezményt
adunk

Október 8-án leadott torta megrendelésekre ajándék
díszítés

• Ajándék üdítő

• Október 8-án leadott torta megrendelésekre
ajándék gyertya

Október 8-án az Ebéd menük mellé ajándék üdítőt
adunk

• Akciós Szendvicsek

Október 8-án leadott torta megrendelésekre ajándék
gyertya

Október 8-án szendvicseinkből 20% kedvezményt
adunk

• Október 8-án leadott torta megrendelésekre
ajándék marcipán

• Meglepetés Hölgyeknek

Október 8-án leadott torta megrendelésekre ajándék
marcipán

Október 8-án Hölgy vendégeinknek Meglepetéssel
készülünk

• Október 8-án leadott torta megrendelésekre
ajándék tábla

• Reggeli Ébresztő
Október 8-án a reggeli mellé a presszó kávé ajándék

Október 8-án leadott torta megrendelésekre ajándék
tábla

• Október 8-án leadott torta megrendelésre
ajánd. marc.figura

PESTI CUKRÁSZDA

Október 8-án leadott torta megrendelésre ajánd. marc.
figura

}} Budapest, Pesti út 157, 1173 Magyarország
• Édescsalás
Október 8-án minden Édes Süteményünkből 20%
kedvezményt adunk

• Kávé nap
Október 8-án minden kávénk féláron

• Krémes Napok
Október 8-án 10 db krémes vásárlása esetén 2 db-ot
ajándékba adunk

• Sós Sütemény akció
Október 8-án Sós Apró süteményeinkre 20%
kedvezmény adunk

• Sütemények Otthonra
Október 8-án a csomagolási díjat elengedjük
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A KIFŐZDE

VÉNUSZ PANZIÓ ÉS ÉTTEREM

}} Budapest, Csömöri út 13, 1161 Magyarország

}} Tác, Ady Endre u. 5, 8121 Magyarország

• Ajándék Almafröccs

• 20% kedvezmény az alkoholos italokból!

Október 8-án minden ebéd menü mellé ajándék
almafröccs

Várjuk szeretettel Glamour napok ideje alatt! Minden
alkoholos italra 20% kedvezményt adunk!

• Ajándék feltétek

• 20% kedvezmény napi ajánlatunkra!

Október 8-án minden Lángosra ajándék feltét

Várjuk szeretettel Glamour napok ideje alatt. Napi
ajánlatunkra 20% kedvezményt adunk!

• Ajándék Ketchup Mustár Majonénz

• 25% kedvezmény az üdítőkre!

Október 8-án minden frissensült mellé ajándék szószt
adunk

Várjuk szeretettel Glamour napok ideje alatt! Minden
üdítőre 25% kedvezményt adunk!

• Ajándék Lángos

• Desszert 30% kedvezménnyel!

Október 8-án 4 lángos vásárlása esetén az 5.-et
ajándékba adjuk

Glamour napok ideje alatt várunk mindenkit szeretettel!
Minden desszertre 30% kedvezményt adunk!

• Ebéd elvitelre

• Kávé kedvezménnyel!

Október 8-án nem számítunk fel különdíjat az elviteles
dobozkra

Várjuk szeretettel! Glamour napok ideje alatt 40%
kedvezményt adunk minden kávéra!

KASZALÓ ÉTTEREM

GÉMESKÚT ÉTTEREM

}} Budapest, Kaszáló u. 47, 1173 Magyarország

}} Sukoró, Fehérvári út 29, 8096 Magyarország

• Ajándék Rózsa

• Desszertekre 30% kedvezmény!

Október 8-án minden párnak ajándék rózsa

Várjuk szeretettel Glamour napok ideje alatt! Minden
desszertre 30% kedvezményt adunk!

• Borvacsora
október 8-án minden vacsora vendégünket meghívjuk
egy pohár borra

• Édességek kedvezménnyel
Október 8-án minden desszertünk 20% kedvezménnyel
érhető el

• Frissss Ajánlat
Október 8-án minden frissen sült ételünkből 20%
kedvezmény adunk

• Napi ajánlat
Október 8-án minden napi ajánlat mellé ajándék
palacsinta
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TANYA CSÁRDA

}} Velence, Béke u. 57, 2481 Magyarország

}} Monorierdő, Barátság u. 5, 2213 Magyarország

• Happy hour a Papa’s Bar-ban

Velence Resort&Spa *

Október 8-án METRO kártya felmutatásával 16-18
óra között a Papa’s Bar-ban 50% kedvezményt adunk
minden alkoholos italra.

• Fogyasszon desszertet kedvezményesen
a Tanya Csárdában!
A Magánvállalkozók Világnapján 30% kedvezmény
a desszertek árából!

• Frissüljön fel kedvezményesen a Tanya
Csárdában!

FINOM ÉTKEK HÁZA

25% kedvezmény az üdítők árából a Magánvállalkozók
Világnapján a Tanya Csárdában!

}} Kápolnásnyék, Fő u. 46, 2475 Magyarország

• Kávézzon kedvezményesen a Tanya
Csárdában!

• Pizza akció
Október 8-án a magyaros pizza 1580 Ft.

A Magánvállakozók Világnapján 40% kedvezményt adunk
a presszó kávé árából.

• Keddvezmények a Magánvállakozók Napján
a Tanya Csárdában!

FRUIT CAFE

A Magánvállakozók Világnapján 20% kedvezmény az
alkoholos italok árából,

}} Lakitelek, Szikra-Oncsa tanya, 6065
Magyarország
• Kávézzon kedvezményesen

TÖK KIRÁLY ÉTTEREM

10% kedvezményt adunk a koffein tartalmú italokra

• Szeszesital kedvezmények

}} Aba, Dózsa u., 8127 Magyarország

10% kedvezményt adunk a whiskeyk-re

• Alkoholos italok kedvezménnyel!
Várjuk szeretettel Glamour napok ideje alatt! Minden
alkoholos italra 20% kedvezményt adunk!

TOMASSO PIZZÉRIA

• Desszert kedvezménnyel!

}} Zámoly, Petőfi Sándor u. 37, 8081
Magyarország

Várjuk szeretettel Glamour napok ideje alatt! Minden
desszertre 30% kedvezményt adunk!

• Kávé kedvezménnyel!

• 10% kedvezmény minden pizzára!

Várjuk szeretettel! Glamour napok ideje alatt minden
kávé 40% kedvezménnyel kapható!

Minden pizzára 10% kedvezményt adunk, helyben
fogyasztás és házhozszállítás esetén is! Csak 2019
október 8-án!

• Napi ajánlat kedvezménnyel!
Várjuk szeretettel Glamour napok ideje alatt napi
ajánlatunk 20% kedvezménnyel kapható!

• Üdítő kedvezménnyel!
Glamour napok ideje alatt várjuk szeretettel! Minden
üdítőre 25% kedvezményt adunk!
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DIABLO PIZZÉRIA

PIZZABAGOLY PIZZÉRIA

}} Dunaújváros, Május 1. u., 2400 Magyarország

}} Győr, Szövetség u. 12, 9026 Magyarország

• 20% kedvezmény házhozszállítás esetén!

• Hawai pizza kedvezményesen!

Rendeljen tőlünk 2019 október 8-án! Pizza rendelés
esetén 20% kedvezményt adunk!

Október 9.-én 20%-os kedvezménnyel rendelheted
tőlünk 30cm hawai pizzánkat ha bemondod hogy
“metro magánvállalkozók napja”

• Magyaros pizza akció!
Október 9.-én 20%-os kedvezménnyel rendelheti tőlünk
30cm magyaros pizzánkat ha bemondod hogy”metro
magánvállalkozók napja”

PARK PRESSZÓ
}} Lovasberény, park tér 17, 8093 Magyarország

• Mexikói pizza kedvezményesen!

• Ajándék kávéval kedveskedünk!

Október 9.-én 20%-os kedvezménnyel rendelheted
tőlünk a 30cm -es mexikóis pizzánkat ha bemondod
hogy”metro magánvállalkozók napja”

2019 október 8-án bármely termék megvásárlása
esetén egy kávéval kedveskedünk vendégeinknek!

• Ropogó Sonka pizza kedvezményesen!
Október 9.-én ha rendelsz tőlünk a 30 cm-es Ropogó
sonkás pizzánkból és bemondod hogy “metro
magánvállalkozók napja”akkor 20%-os kedvezménnyel
szállítjuk ki!

SPORT PRESSZÓ

• Sonkás kukoricás pizza akció!

}} Pákozd, Budai út 94, 8095 Magyarország

Október 9.-én a sonkás kukoricás 30cm pizzánkat 20%os kedvezménnyel rendelheted tőlünk ha bemondod
“metro magánvállalkozók napja”

• Óriás lángos akció!
2019 október 8-án a Sajtos-tejfölös óriás lángos csak
700,- forint!

LORD CAFE

TALIZMÁN ÉTTEREM

}} Nyárlőrinc, Rákóczi u. 14, 6032 Magyarország

}} Bátaszék, Garay u., 7140 Magyarország

• Szeszesital kedvezmények

• frissüljön fel velünk

10% kedvezményt adunk a whiskey tipusu szeszekre

Minden elfogyasztott főétel után ajándékba adunk egy
pohár limonádét

• Szeszesital kedvezmények
10% kedvezményt adunk a Gin italokra

• Szeszesital kedvezmények
10% kedvezményt adunk a Rum italra

• Szeszesital kedvezmények
10% kedvezményt adunk a Vodka italra

• Szeszesital kedvezmények
10% kedvezményt adunk az Unicumra
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SZTRADA ROMANTIKA PANZIÓ

BÜFÉ

}} Újhartyán, Újlengyeli út 2, 2367 Magyarország

}} Budapest, Ugró Gyula sor, Magyarország

• 20% kedvezmény a röviditalokból

• Mindig megéri

20% kedvezmény a röviditalokból

Meleg szendvics+0,5l üdítő együtt csak 550 Ft

• Mindig megéri
Sonkás szendvics +0,5 L üdítő csak 500 Ft

CSINI PANZIÓ DRINKBÁR

• Mindig megéri

}} Gyál, Tóth Árpád u. 19, 2360 Magyarország

• Mindig megéri

Sonkás szendvics +0,5 L üdítő csak 500 Ft

• 20% kedvezmény a röviditalokból

Pogácsa+ 0,5 L üdítő csak 450 Ft

• Mindig megéri

20% kedvezmény a röviditalokból

Szalámis szendvics+ 0,5 L üdítő csak 540 Ft

ANNO 1366 KÖZÉPKORI
ÉTTEREM

DRINK CAFE

}} Nyíregyháza, Damjanich u., 4400
Magyarország

}} Szentes, Kossuth Lajos u. 23, 6600
Magyarország

• 20% kedvezmény Tárkonyos leves

• 20% kedvezmény a zöldalmás limonádéra!
20% kedvezmény a zöldalmás limonádéra! Az ajánlat
október 8-13-ig érvényes Metro kártya felmutatásával!

20% kedvezményt adunk a Tárkonyos leves árából.

• 20% kedvezmény Hatos lovagi tálunkból

• 20% kedvezmény a házi limonádéra!

20% kedvezményt adunk a hatos lovagi tálunkból

20% kedvezmény a házi limonádéra! Az ajánlat érvényes
október 8-13 ig. Metro kártya felmutatásával!

• 20% kedvezmény Négyes főúri lakoma
20% kedvezményt biztosítunk a Négyes főúri lakoma
tálunkból

• 20% kedvezmény a Jim Beam Whiskyre!
20% kedvezmény a jim beam whiskyre. Októberr 8.-án
METRO kártya felmutatása esetén!

• 20% kedvezmény Négyes lovagi tálunkból
20% kedvezményt nyújtunk a Négyes lovagi tálunkból

• 20% kedvezmény a mangós limonádéra!

• 20% kedvezmény Túrógombócból

20% kedvezmény a mangós limonádéra! Az ajánlat
érvényes október 8-13-ig. Metro kártya felmutatása
ellenében!

20% kedvezményt biztosítunk Túrógombócunkból.

• 20% kedvezmény az epres limonádéra!
20% kedvezmény az epres limonádéra! Az ajánlat
érvényes október 8-13-ig. Metro kártya felmutatása
ellenében!
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ÉTKES BÜFÉ

BAXLER FOOD KFT

}} Székesfehérvár, Tobak u. 13, 8000
Magyarország

}} Budapest, Vámház krt. 1-3, 1093
Magyarország

• Menü kedvezmény!

• Ajándék desszert!

2019 október 8-án várjuk szeretettel! “A” vagy “B” menü
(leves+főétel) csak 1350,- forint!

Hétvégén 3000Ft feletti fogyasztás estén vendégünk
egy rétesre.

• Hétvégi meglepetés!
Hétvégén 5000Ft feletti fogyasztás estén vendégünk
egy üdítőre.

BÜFÉ

• Napi meglepetés!
Hétköznap 5000Ft feletti fogyasztás estén vendégünk
egy limonádéra.

}} Budapest, Deák Ferenc u., Magyarország
• Mindig megéri

• Vendégünk egy rétesre!

Meleg szendvics+ 0,5 L üdítő csak 660 Ft

Hétközben,3000Ft feletti fogyasztás estén vendégünk
egy rétesre.

• Mindig megéri
Rántott húsos szendvics+0,5 L üdítő csak 660 Ft

• Mindig megéri

ISOLABELLA PIZZÉRIA

Sonkás szendvics + 0,5 L üdítő csak : 500 Ft

• Mindig megéri

}} Székesfehérvár, Rákóczi u. 1, 8000
Magyarország

Szalámis szendvics + 0,5 L üdítő csak :500 Ft

• Mindig megéri

• Ajándék ásványvíz!

Pogácsa + 0,5 L üdítő csak : 450 Ft

Rendeljen tőlünk 2019 október 8-án 3 darab
tetszőleges ízű pizzát és egy 1,5 l-es Natur aqua
ásványvizet adunk ajándékba!

• Ajándék Coca-Cola!
Rendeljen tőlünk 2019 október 8-án Isolabella Caesar
Salátát és egy 0,33l-es Coca-Colát- vagy Coke Zero-t
adunk ajándékba!

• Pizza akció!
2019 október 8-án Hawaii Pizzánk csak 1790,- forint!

• Pizza akció!
2019 október 8-án Négy évszak pizzánk akciósan csak
1790,- forint!

• Pizza akció!
2019 október 8-án Magyaros pizzánk csak 1890,- forint!
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GULYÁS CSÁRDA

KEREKES ÉTTEREM

}} Gárdony, Balatoni út 50, 2484 Magyarország

}} Hódmezővásárhely, Tóalj u. 17, 6800
Magyarország

• Desszert kedvezmény!

• -20% a napi ajánlat árából!

Várjuk szeretettel! Glamour napok ideje alatt minden
desszert 30% kedvezménnyel kapható!

A glamour kupon ellenében! Beválható október 8-13-ig!

• -40% minden kávé árából!
A glamour kupon ellenében! Október 8-13-ig
beváltható!

PAULUS BORHÁZ - BORMÚZEUM
ÉTTEREM

• A svédasztalos étkezés után vendégünk egy
presszó kávéra!
A svédasztalos étkezés után vendégünk egy presszó
kávéra! Az ajánlat október 8-13-ig érvényes. a metró
kártya felmutatásával egy nap maximum egyszer
felhasználható!

}} Mór, Ezerjó u. 5, 8060 Magyarország
• Glamour napok a Bormúzeum Étteremben!
Várjuk szeretettel! a 2019-es Glamour napok ideje alatt
éttermi fogyasztás esetén minden alkoholos ital árából
20% kedvezményt adunk!

FARKASTANYA ÉTTEREM
}} Lepsény, Fő u. 54, 8132 Magyarország

IMPERIA PIZZÉRIA

• Alkoholos italok kedvezménnyel!

}} Dunaharaszti, Somogyváry Gyula u. 57, 2330
Magyarország

Várjuk szeretettel ! Glamour napok ideje alatt minden
alkoholos ital árából 20% kedvezményt adunk!

• Desszert kedvezménnyel!

• Metro-Glamour Gasztronapok a Imperia
Pizzériában

Glamour napok ideje alatt várjuk szeretettel! Minden
desszertre 30% kedvezményt adunk!

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :-25% minden üdítő árából

• Kávé kedvezménnyel!

• Metro-Glamour Gasztronapok az Imperia
Pizzériában

Glamour napok ideje alatt várjuk szeretettel! Minden
kávéra 40% kedvezményt adunk!

• Kedvezmény minden üdítőre

A Metro-Glamour Gasztronapok alatt 10.08-13. között
beváltjuk a következő kupont :20% a napi ajánlat árából

Várjuk szeretettel! Glamour napok ideje alatt minden
üdítőre 25% kedvezményt adunk!

• Napi ajánlat kedvezménnyel!

VEGANEETA HOME

Glamour napok ideje alatt várjuk szeretettel! Napi
ajánlatunkra 20% kedvezményt adunk!

}} Balatonalmádi, Baross Gábor út 2, 8220
Magyarország
• Glamour napok a VeganeetaHome-ban!
A 2019-es Glamour napok ideje alatt napi ajánlatunkból
20% kedvezményt adunk! Várjuk szeretettel!
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CSIBÉSZ CSIBEFALODA

HOTEL MEDITERRÁN

}} Dunaújváros, Béke krt. 1, 2400 Magyarország

}} Pécs, Hideg-Völgyi út 8, 7627 Magyarország

• Kávé kedvezménnyel!

• Októberben minden vasárnap 4+1ajánlattal
kedveskedünk

Glamour napok ideje alatt várjuk szeretettel! Minden
kávéból 40% kedvezményt adunk!

Október hónapban minden vasárnap 4DB megrendelt
ebéd után az ötödiket ajándékba adjuk minden kedves
vendégünknek

• Napi ajánlat kedvezménnyel!
Várjuk szeretettel! Glamour napok ideje alatt napi
ajánlatunkra 20% kedvezményt adunk!

BINGO PIZZÉRIA

PIZZA PHONE PIZZÉRIA

}} Szombathely, Felsőbüki Nagy Pál u. 16, 9700
Magyarország

}} Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 7, 6200
Magyarország

• Október 8-13 között kérje csapolt Sörét 20%
kedvezménnyel!

• Kedvezmény a Pizza Phone Pizzériában

20% kedvezményt adunk csapolt Soproni sörünkre!

Minden nagy pizzánk mellé mini sajt tortát adunk
ajándékba

FERENCES SÖRÖZŐ ÉS ÉTTEREM

TIR CSÁRDA

}} Szombathely, Aréna u. 1, 9700 Magyarország

}} Szabadegyháza, 2432 Magyarország

• Fereces Étterem ahol jollakik!

• A’la Carte fogyasztás kedvezménnyel!

Október 8-13 között a Belle Vue meggysör 20%-kal
olcsóbb!

Várjuk szeretettel! 2019 október 8-án minden a’la Carte
fogyasztásból 20% kedvezményt adunk!

• Ferences étterem egy kis nosztalgia!
Házi készítésű sörkorcsolyáinkból -20%!

• Ferences étterem, ahol jól érzi magát!

CAMPUS ÉTTEREM

Október 8-13 között -15% házi desszertjeink árából!

}} Dunaújváros, Dózsa György út 33, 2400
Magyarország
• Menün kívül 10%
Bármely napi menün/ajánlaton kívüli ételre 10%
kedvezményt biztosítunk október 8-án METRO kártya
felmutatásával.
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BISTRO 53

ZOZÓ PIZZÉRIA

}} Kiskőrös, Dózsa György út 90, 6200
Magyarország

}} Komló, Pécsi utca 1, 7300 Magyarország
• Pizza mellé ajándék kávé

• Hambi kedvezmények a Bistro 53-ban

Minden kedves vendégünk, aki egy 45cm-es pizzát
vásárol, vendégünk egy ajándék kávéra

10% kedvezményt adunk a Retro hambik árából

• Hambi kedvezmények a Bistro 53-ban
10% kedvezményt adunk a Vega burgerre

SPORTCSARNOK BÜFÉ

• Hambi kedvezmények a Bistro 53-ban
10% kedvezményt adunk a sajtburgerre

}} Komló, Eszperantó tér, 7300 Magyarország

• Hambi kedvezmények a Bistro 53-ban

• Szendvics mellé ajándék kávé

10% kedvezményt adunk a lazac burgerre

Minden kedves vendégünk egy szendvics mellé
vendégünk egy kávéra

• Hambi kedvezmények a Bistro 53-ban
10% kedvezményt adunk a hamburger menükre

METRO SNACK GYROS ÉS
SALÁTABÁR

RETRO LÁNGOSOS
}} Budapest, Podmaniczky Frigyes tér, 1054
Magyarország

}} Nyíregyháza, Debreceni út, Magyarország

• Bitang meglepetés!

• Capuccino kedvezményesen

Vegyél egy bitang húsos lángost, és vendégünk vagy
egy kávéra.

Kóstold meg capuccinónkat 40% kedvezménnyel!

• Kávéink 40% kedvezménnyel

• Ebédelj nálunk!

Glamour napok alatt 40% kedvezménnyel kóstolhatod
meg kávéinkat

Ebédelj nálunk, bitang húsos lángost és vendégünk vagy
egy ristrettora.

• Hétvégi akció!
Egyél egy bitang húsos lángost, és vendégünk vagy egy
tejeskávéra.

KIS BOROSTYÁN ÉTKEZDE

• Reggeli frissesség!

}} Nyíregyháza, Debreceni út 106, 4405
Magyarország

Minden reggel bitang húsos lángos mellé, ajándék kávé.

• Vacsorára is lángos!

• 20% kedvezmény a pálinkákra

Egyél vacsorára egy bitang húsos lángost, és
vendégünk vagy egy espressora.

Glamour napok alatt 20% kedvezményt biztosítunk
a pálinkákra

• 20% kedvezmény a sörökre
Glamour napok alatt a kupont felmutatók részére 20%
kedvezményt biztosítunk a söreink árából
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PATKÓ VENDÉGLŐ

MEZCAL MEXICÓI ÉTTEREM

}} Zirc, Deák Ferenc u. 6, 8420 Magyarország

}} Budapest, Tompa u. 14, 1094 Magyarország

• 20% Cappucinóinkra

• Chipotle mellé meglepetés!

20% kedvezmény Ala Carte rendelés esetén
a cappucionóinkra!

Csikés chipotle mellé, vendégünk egy kávéra.

• Ebéd utáni felfrissülés!

• 20% Jeges Kávéinkra!

Ebédeljen nálunk mézes csirkét, és vendégünk egy
kávéra.

20% kedvezmény Ala Carte rendelés esetén a jeges
kávékra!

• Édes élvezet !

• 20% Kávéinkra

10000Ft feletti fogyasztás estén vendégünk egy
desszertre, minden szerdán.

20% kedvezmény Ala Carte rendelés esetén
a pressokávéinkra

• Hétvégi finomság!

• 20% kedvezmény hosszú kávéinkra!

Hétvégén 10000Ft fogyasztás esetén vendégünk egy
desszertre.

20% kedvezmény Ala Carte rendelés esetén a hosszú
kávéinkra

• Vendégünk egy ristrettora!

• 20% kedvezményel Caffé Latte!

Ebédeljen aszalt szilvás csirkét és vendégünk egy
ristrettora.

20% kedvezmény Ala Carte rendelés esetén a Caffé
Latte kávénkra

SZŐKE CUKRÁSZDA

BÁSTYA SÖRÖZŐ ÉS PIZZÉRIA
}} Bábolna, Mező Imre u. 15, 2943 Magyarország

}} Hódmezővásárhely, Ady Endre út 80, 6800
Magyarország

• 10% kedvezmény a desszertek árából

• A napi ajánlatból 20% kedvezmény!

10% kedvezmény a desszertek árából

A napi ajánlatból 20% kedvezmény! Október 8-13-ig.
a glamour kupon ellenében jár a kedvezmény!

• 10% kedvezmény a kávék árából

• A napi ajánlatból 20% kedvezmény!

10% kedvezmény a kávék árából

A napi ajánlatból 20% kedvezmény! a glamour kupon
ellenében, Október 8-13-ig!

• 10% kedvezmény a szénsavas italok árából
10% kedvezmény a szénsavas italok árából

• 10% kedvezmény a szénsavmentes italok
árából

RETRO ÉTTEREM

10% kedvezmény a szénsavmentes italok árából

• 10% kedvezmény a teák árából

}} Paks, Dózsa György út 7, 7030 Magyarország

10% kedvezmény a teák árából

• kávézzon velünk
minden elfogyasztott főételünk után megvendégeljük
egy kávéra
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SZAMÓCA CUKRÁSZDA
}} Algyő, Sport u. 9, 6750 Magyarország

WWW.
KOZOSSEGIMEDIAMANAGER.HU

• 20% kedvezmény a napi ajánlatból!

}} Budapest, Magyarország

20% kedvezmény a napi ajánlatból! Október 8-13-ig!
a glamour nap keretein belül, a kupon ellenében!

• 20% kedvezmény midnen
csomagajánlatunkból!
Legyen elérhető online mindig!Gondolja el: Van egy
zsák utca. Az utca végén egy nagyon jó, szuper kis üzlet.
DE! Ön erről honnan tudna? Ismerőstől? Rokontól?
Szórólapról? Nem! Ma már az internetről. Legyen
elérhető Ön és vállalkozása is a legtöbb platformon és
legyen mégtöbb vásárlója/ügyfele még ma!

FÜRDŐ BÜFÉ
}} Nyírbátor, Fürdő utca 1, 4300 Magyarország

• Ingyenes konzultáció, hogy Ön is megtalálható
legyen!

• Kávéink kedvező áron
A Glamour napok alatt 40% kedvezménnyel kaphatóak
kávéink

Kezdjen el fent lenni az online térben! Ehhez
most, ingyenes konzultációt biztosítunk Önnek
és vállalkozásának. Nem kell mást tennie mint
weboldalunkon, foglal egy időpontot konzultációra,
mely teljesen ingyenes (Skype-on vagy telefonon).

ATTALA HALÁSZCSÁRDA
}} Attala, 7252 Magyarország

ERZSÉBET KÁVÉZÓ

• Halászlé után egy kávé
Minden kedves vendégünk egy halászlé elfogyasztása
után vendégünk egy ajándék kávéra október 8-13
között.

}} Budapest, Erzsébet királyné útja,
Magyarország
• Ajándék palacsinta az Ebédhez
Október 8-án 4 ebéd menü vásárlása esetén 8 db
palacsintát adunk ajándékba

POKOL SÖRÖZŐ

• Baráti kávézás

}} Komló, Bem József u., 7300 Magyarország

Október 8-án minden kávénkból 20% kedvezményt
biztosítunk

• Egy tál étel mellé ajándék kávé

• Ebéd Menü ajándékkal

Minden kedves vendégünk egy tál étel mellé egy kávéra
a vendégünk október 8-13 között.

Október 8-án minden ebéd menü mellé ajándék házi
limonádét adunk ajándékba

• Esti koktélozás
Október 8-án minden koktélunkra 18 óra után 20%
kedvezményt adunk

• Reggeli Péksütemény akció
Október 8-án minden reggeli péksüteményre 20%
kedcezményt adunk
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COLOSSEUM ÉTTEREM

VÖLCSEJ KÁVÉZÓ

}} Budapest, József krt. 69, 1085 Magyarország

}} Völcsej, Fő u. 39, 9462 Magyarország

• 20% kedvezmény!

• Kóstolja meg kávénkat kedvezményesen!

20% kedvezmény a napi előétel ajánlat árából.

Minden kávé árából 20% kedvezményt adunk kedves
vendégeinknek.Fizetéskor kérjük hivatkozzon a Metro
oldalán található ajánlatunkra.

• Desszert ajánlat!
20% kedvezmény a napi desszert ajánlat árából.

• Kóstolja meg üdítőinket kedvezményesen!

• Főétel ajánlat!

Minden üdítőnk árából 10% kedvezményt adunk kedves
vendégeinknek.Fizetéskor kérjük hivatkozzon a Metro
oldalán található ajánlatunkra.

20% kedvezmény a napi főétel ajánlat árából.

• Hétvégi akció!
20% kedvezmény a napi menü árából.

• Köret akció!

GRILL SERVICE ÉTELBÁR

20% kedvezmény a napi köret ajánlatból.

}} Debrecen, Sámsoni út 164, 4033
Magyarország

THAI ÉTTEREM

• Ajándék amerikai Desszert és belga Kávé
Október 8.-ai különleges ajánlatunk:Fogyasszon
ételbárunkban 2490 Ft felett és meglepjük egy óriás,
töltött Dooney’s fánkkal és egy frissen őrölt, krémes
Miko kávéval!

}} Budapest, Vámház krt. 4, 1053 Magyarország
• 20% kedvezmény!
20% kedvezmény a szénsavas üdítők árából.

• Ajándék amerikai Muffin és belga Kávé

• Ajándék kávé!

Október 8.-ai különleges ajánlatunk:Fogyasszon 2990
Ft felett és meglepjük egy óriás, töltött Dooney’s
muffinnal és egy frissen őrölt, krémes Miko kávéval!

Fogyaszon 5000ft felett és vendégünk egy kávéra.

• Frissitő reggel!
20% kedvezmény a ristretto árából.

• Hétvégi ajánlat!
20% kedvezmény minden üdítő árából.

• Üdítő akció!
20% kedvezmény a szénsavmentes üdítők árából.
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AUTOHOF ÉTTEREM

SÖRBÁRKA

}} Hegyeshalom, Miklóshalmi út 1, 9222
Magyarország

}} Budapest, Váci u. 61, 1056 Magyarország
• Desszert kedvezmény!

• A’la cart fogyasztáshoz ajándék coca cola
üdítő !

30% kedvezmény a desszert árából.

• Ital akció!

Kedves vendégünk! Október 8-án a’la cart
fogyasztáshoz vendégünk egy Coca Cola, vagy Fanta
üdítőre !

20% kedvezmény az alkoholos italok árából.

• Kávé akció!

• A’la cart rendeléséhez meghívjuk egy szuper
jó almafröccsre!

40%kedvezmény a kávé árából.

• Napi ajánlat akció!

Rendeljen Október 8-án a’la cart főételt és mi
meghívjuk egy finom, frissítő almafröccsre!

20% kedvezmény a napi ajánlat árából

• Üdítő akció!

• Fogyassz a’ la cart és feldobjuk napodat egy
finom kávéval!

20% kedvezmény az üdítő árából.

Fogyasszon nálunk Október 8-án a’la cart főételeinkből
és megvendégeljük egy espresso-ra.

LANA BISTRO

• Fogyasszon a’la cart és kap egy finom
cappuccinot!

}} Budapest, Szent István krt. 22, 1137
Magyarország

Október 8-án a’la cart főétel fogyasztása esetén
vendégünk egy nagyon finom cappuccinora!

• Rendeljen a’la cart és vendégünk egy jó
hosszúkávéra!

• Páros ajánlat
Minden második főétel mellé egy kancsó limonádét
adunk vendégeinknek.

Rendeljen Október 8-án a’la cart főételeink közül és
megvendégeljük egy finom hosszú kávéra!

• Páros ajánlat
Minden második főételünk mellé egy kancsó limonádét
adunk ajándékba.

NAGYI KONYHA
}} Budapest, Árpád út, Magyarország

ROYAL FALATOZÓ

• Friss Ételek

}} Csongrád, Muskátli u. 1, 6640 Magyarország

Natúr sertésszelet 2 szelet: 1650 Ft

• Friss Ételek

• Kedvezmények a Royal Falatozóban

Mustáros Sertésszelet :1650 Ft

20% kedvezményt adunk a Kézmüves Hamburgereinkre

• Friss Ételek

• Kedvezmények a ROYAL Falatozóban

Mézes-mustáros csirkemell : 1650 Ft

20% kedvezményt adunk a gyrosra

• Frissen Sültek
Sajtos-zöldfűszeres csirkemell 2 szelet :1650 Ft

• Frissen Sültek
Magvas Csirkemell 2 szelet : 1650 Ft
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GRILL KERT

EL POCO LOCO BISZTRO

}} Hévíz, József Attila u. 13, 8380 Magyarország

}} Hőgyész, 7191 Magyarország

• Házias ételek kedvező áron.

• Frissüljön fel nálunk

Kérje 20% kedvezményét kávéink árából Október 8-13
között!

Minden elfogyasztott főételünk után megvendégeljük
egy limonádéra

• Házias ízek kedvező áron!
Október 8-13 között kérje 20% kedvezményét házi
limonádénkból!

VADASPARK ÉTTEREM

• Házias ízek kedvező áron!
Kérje pálinkáját 20% kedvezménnyel 10.08-13 között!

}} Budapest, Szanatórium u., Magyarország

• Házias ízek kedvező áron!

• Húsmentes nap a Vadasparkban!

Kérje 20% kedvezményét csapolt Borsodi Mesterünkből
10.08-13 között!

A vegetáriánus ételekre 20% kedvezményt adunk.

• Házias ízek kedvező áron!
Kérje 20% kedvezményét mennyei bográcsgulyásunkból
10.08-13 között!!

RÉV BÜFÉ
}} Dunakeszi, Duna sor, 2120 Magyarország

KITCHEN GARDEN
CUKRÁSZMŰHELY ÉS KÁVÉZÓ

• Szúper Hamburger
Brutál Hamburger tál :2650 Ft

• Szuper tál

}} Budapest, Árpád út, Magyarország

Rév büfé tál : 2290 Ft

• Szuper Ajánlat

• Szuper Reggeli

Gyros tál+ Hasábburgonya csak :1790 Ft

Tojásrántotta (3 tojásos) : 750 Ft

• Szuper Hamburger
Rántott Sajtos burger 750 Ft

• SzuperHamburger

ERESZTVÉNYI LÁTOGATÓ
KÖZPONT

Hamburger csak :950 Ft

}} Salgótarján, Eresztvény felső bányatelep,
3100 Magyarország

LESŐ BÜFÉ

• Forró ősz

}} Dunakeszi, 2120 Magyarország

Minden forró csoki árából 20% kedvezményt adunk
a mai napon.

• Szuper termékek

• Forró ősz

Coca-Cola szénsavas termékek :320 Ft

Minden tea árából 20% kedvezmény a mai napon

• Forró ősz
Minden kávé árából 20% kedvezmény a mai napon
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MACCHIATO KÁVÉZÓ

CITY DINNER

}} Hévíz, Széchenyi u. 7, 8380 Magyarország

}} Nyíregyháza, Szegfű u. 75, 4400
Magyarország

• Macchiato az olasz életérzés!

• Egy finom capuccino?

Kóstolja meg Cappuccinónkat 20%-kal olcsóbban!

Kóstold meg capuccinonkat 40% kedvezménnyel!

• Macchiato az olasz életérzés!

• Egy finom kávé

Kérje 20% kedvezményét a Proschiuto tálunkra!

A Glamour napok ideje alatt 40% kedvezménnyel
kóstolhatja meg kávéinkat

• Macchiato az olasz életérzés!
Kérje 20% kedvezményét olasz sajtválogatásunkból!

• Kedvezményes kávé

• Macchiato az olasz életérzés!

A Glamour napok alatt kávéinkból 40% kedvezményt
biztosítunk

Minden pezsgő 20%-kal kedvezőbb áron!

• Macchiato az olasz életérzés!

• Kedvezményes capuccino

Kérje 20% kedvezményét szezonális ajánlatunkból!

40% kedvezménnyel kóstolhatod meg capuccinonkat!

PANDA FAST FOOD ELIXÍR PIZZA

TÉGLÁS ÉTTEREM

}} Pécs, Százszorszép u. 19, 7634 Magyarország

}} Budapest, Alsó határ út 98, 1201
Magyarország

• Rendeljen 3db 32-és pizzát és a negyediket
ingyen adjuk !!!!

• 25% üdítő kedvezmény!

3 db 32-és pizza rendelése esetén a negyediket
ajándékba adjuk, 2019.10.08.-10.13.között.

2000ft feletti fogyasztás estén, 25% kedvezmény
minden üdítő árából.

• RENDELJEN 4000FT FELETT NÁLUNK ÉS EGY
1.5L TEÁT ADUNK HOZZÁ!

• 30% desszert kedvezmény!
2000ft feletti fogyasztás estén,30% kedvezmény
a desszertek árából.

4000FT FELETTI RENDELÉS ESETÉN 1.5L ÉS XIXO TEÁT
ADUNK AJÁNDÉKBA 2019.10.08.-10.13.KÖZÖTT

JOHN BULL PUB

BERIBURGER
}} Budapest, Vörösmarty u. 1, 1201 Magyarország

}} Nyíregyháza, Dózsa György u. 1, 4400
Magyarország

• 20% kedvezmény

• A’la carte kedvezmény

Napi ajánlatunkból 20% kedvezmény.

A Glamour napok alatt a’la carte fogyasztásából 20%
kedvezményt adunk

• Kávé akció!
40% kedvezmény a kávé árából, minden hamburger
fogyasztás esetén.

• Üdítő kedvezmény!
3000ft / fő fogyasztás estén 25% kedvezményt
biztosítunk minden üdítö árából.

152

RÉTES CSÁRDA

GRILL MIX ÉTEL- ÉS SALÁTABÁR

}} Monorierdő, Barátság u. 2, 2213 Magyarország

}} Nyíregyháza, Szegfű u. 75, 4400
Magyarország

• Üdítő akció!

• Grill Mix gyrostál akciósan

25% kedvezmény az üdítők árából.

A Glamour napok alatt 30% kedvezménnyel kapható
a GrillMix gyrostálunk

• Sajtos gyrostál akciósan

ÉTKEZDE

A Glamour napok alatt 30% kedvezménnyel kapható
sajtos gyrostálunk

}} Budapest, Dankó u. 11, 1086 Magyarország

• Szuper zöldséges hot-dog

• Felmelegítő levesek!

A Glamour napok alatt 30% kedvezménnyel kapható
a zöldséges hot-dogunk

15% kedvezmény, a napi leves ajánlatból.

• Főétel akció!
15% kedvezmény a főétel árából.

GOMEZ HAMBI BÁR

• Kávézzon nálunk!
20% kedvezmény a kávé árából.

}} Nagypeterd, 7912 Magyarország

• Meglepetés desszert!

• Hambi menü mellé ajándék kávé

2 napi menü mellé ajándék desszert.

Minden kedves vendégünk egy hamburger menü mellé
ajándék kávéra a vendégünk

• Vendégünk egy teára!
Napi menü mellé ajándék tea.

DON PAPA PIZZÉRIA

KÁVÉZÓ

}} Nyíregyháza, Szegfű u. 75, 4400
Magyarország

}} Budapest, Corvin köz 1, 1082 Magyarország
• Capucchino akció!

• Pizza menü

15% kedvezmény a capuccino árából.

2 szelet sajtos pizza 3dl üdítővel csak 1250 Ft

• Desszert akció!

• Sonkás pizza menü

10% kedvezmény a desszertek árából.

2 szelet sonkás pizza és 3dl üdítőt csak 1250 Ft

• Igyon egy jó feketét!
15% kedvezmény az espresso árából.

• Szendvics akció!

GYROSBÁR

15% kedvezmény a szendvicsek árából.

• Tea akció!

}} Nyírbátor, Szentvér u. 41, 4300 Magyarország

15% kedvezmény a teák árából.

• Ajándék Pepsi
Gyrostálad mellé vendégünk vagy egy 0,33l Pepsire
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HUNYOR MAJOR TANYA

KÍNAI ÉTTEREM

}} Nyíregyháza, Magyarország

}} Budapest, Golgota út 6, 1089 Magyarország

• Akciós kávék

• 10% kedvezmény!

Glamour napok ideje alatt 40% kedvezménnyel
kóstolhatod meg kávéinkat

10% kedvezmény a pho árából.

• Ajándék üdítő!

• Kóstold meg ételkínálatunkat
kedvezményesen!

Napi menü mellé ajándék üdítő.

• Főétel akció!

Glamour napok ideje alatt ételeinkből 15% kedvezményt
adunk

10% kedvezmény a főétel árából.

• Tea akció!
10% kedvezmény a tea árából.

• Üdítő akció!

ÁGFALVI KONYHA

Minden harmadik üdítőre a vendégünk.

}} Ágfalva, Soproni u. 1, 9423 Magyarország
• Ebédeljen kedvezményesen!

ORCZY KÍNAI ÉTTEREM

A menü árából 10% kedvezményt adunk.Fizetéskor
kérjük hivatkozzon a Metro oldalán található
ajánlatunkra.

}} Budapest, Orczy út 46-48, 1089 Magyarország
• Ajándék üditő!
5000ft feletti fogyasztás estén ajándék üdítő.

BÖLLÖR BOLT

• Főétel akció!

}} Fertőszentmiklós, Soproni u., 9444
Magyarország

• Kávé akció!

10% kedvezmény a főételek árából.
10% kedvezmény a kávé árából.

• Főzelékek kedvezményesen

• Leves akció!

Minden főzelék árából 20% kedvezményt adunk.
Fizetéskor kérjük hivatkozzon az ajánlatunkra,

10% kedvezmény a levesek árából.

• Menü ajánlat!

• Kávézzon nálunk!

10% kedvezmény a napi menü árából.

A kávénk árából 20% kedvezményt adunkFizetéskor
kérjük hivatkozzon az ajánlatunkra.

• Kérjen egy adag hasábot!
A hasábburgonya árából 20% kedvezményt adunk.
Fizetéskor kérjük hivatkozzon az ajánlatunkra.

• Kóstolja meg leves ajánlatunkat!
Minden leves árából 20% kedvezményt adunk.Fizetéskor
kérjük hivatkozzon az ajánlatunkra.

• Kóstolja meg szörpjeinket!
A fertődi Szörp árából 20% kedvezményt adunk.
Fizetéskor kérjük hivatkozzon az ajánlatunkra.
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CSÜLÖK ÉTTEREM

ÉTTEREM

}} Budapest, Berzsenyi Dániel utca 2, 1087
Magyarország

}} Budapest, Ond vezér útja 17c, 1144
Magyarország

• Ajándék üdítő!

• 15% kedvezmény!

Minden menü mellé ajándék üdítő.

15% kedvezmény a gyros árából.

• Babgulyás akció!

• Ajándék desszert!

10% kedvezmény a babgulyás árából.

2db menü mellé, ajándék desszert.

• Csülöktál akció!

• Ajándék üdítő!

2db csülöktál rendelése estén, 10% kedvezményt
biztosítunk.

Gyros tál mellé, ajándék üdítő.

• Napi menü akció!

• Gulyás akció!

10% kedvezmény a napi menü árából.

10% kedvezmény a gulyás árából.

• Pita akció!

• Kávé akció!

15% kedvezmény a pita árából.

10% kedvezmény a kávé árából.

ÉTTEREM

ZÁRDA ÉS ZÁRKA ÉTTEREM ÉS
PIZZÉRIA

}} Budapest, Pozsonyi u., Magyarország
• Specialitások

}} Földeák, Zárda u. 15, 6922 Magyarország

Óriás rántott karaj : 1250 Ft

• Étlapról történő fogyasztás esetén ajándék
dobozos 7up
Étlapról történő fogyasztás esetén ajándék dobozos
7up

TIO PEPE ÉTTEREM

• Étlapról történő fogyasztás esetén ajándék
dobozos mirinda

}} Győr, Eőrsy Péter u. 17, 9024 Magyarország
• 40% kedvezmény minden kávéból

Étlapról történő fogyasztás esetén ajándék dobozos
mirinda

40% kedvezmény minden kávéból

• Étlapról történő fogyasztás esetén ajándék
dobozos pepsicola
Étlapról történő fogyasztás esetén ajándék dobozos
pepsi cola

• Étlapról történő fogyasztás esetén ajándék
dobozos pepsilime
Étlapról történő fogyasztás esetén ajándék dobozos
pepsi lime

• Étlapról történő fogyasztás esetén ajándék
toma üdítők
Étlapról történő fogyasztás esetén ajándék toma üdítők
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BLAHA BÜFÉ

TŰZVIRÁG ÉTTEREM

}} Nyíregyháza, Blaha Lujza stny., 4431
Magyarország

}} Záhony, 4625 Magyarország
• 20% kedvezmény

• 20% kedvemény

20% kedvezmény levesek árából

20% kedvezményt biztosítunk a hotdog árából

• 20% kedvezmény

• 20% kedvezmény

20% kedvezmény gyrostál árából

20% kedvezményt biztosítunk a lángos árából.

• 20% kedvezmény

• 20% kedvezmény

20% kedvezményt adunk a kávék árából

20% kedvezményt biztosítunk a gyros árából

• 20% kedvezmény

• 20% kedvezmény

20% kedvezményt biztosítunk salátáink árából

20% kedvezményt biztosítunk a minifánk árából

• 20% kedvezmény

• 20% kedvezmény

20% kedvezményt biztosítunk üdítők árából

205 kedvezményt biztosítunk a hamburger árából

ANNO ÉTTEREM

FITT UP GLOBAL

}} Nyíregyháza, Damjanich u., 4400
Magyarország

}} Nyíregyháza, Arany János u., 4400
Magyarország

• 20% kedvezmény

• 20% kedvezmény

20% kedvezményt biztosítunk tárkonyos levesünk
árából

20% kedvezmény pullet beef árából

• 20% kedvezmény

• 20% kedvezmény

20% kedvezmény Hatos lovagi tál árából

20% kedvezmény rákburger árából

• 20% Kedvezmény

• 20% kedvezmény

20% kedvezményt biztosítunk Négyes lovagi tál árából

20% kedvezmény Lazac steak árából

• 20% kedvezmény

• 20% kedvezmény

20% kedvezményt biztosítunk Négyes főúri lakoma
árából

20% kedvezmény gyrostál árából

• 20% kedvezmény

• 20% kedvezmény

20% kedvezmény vegan hamburger árábül

20% Kedvezményt biztosítunk Túrógombóc árából
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KÍRA VENDÉGLŐ

RÓNAY KÚRIA ÉTTEREM

}} Békéscsaba, Irányi u. 12, 5600 Magyarország

}} Kiszombor, Szegedi u. 1, 6775 Magyarország

• 20% kedvezmény a napi ajánlat árából

• Személyenkéni 3.000Ft-os fogyasztás esetén
ajándék kávé

20% kedvezmény a napi ajánlat árából

Személyenkéni 3.000Ft-os fogyasztás esetén ajándék
kávé (Október 8-án érvényes, Metro kártya felmutatása
esetén)

• 20% kedvezmény az alkoholos italok árából
20% kedvezmény az alkoholos italok árából

• 25% kedvezmény az üdítő italok árából

• Személyenkéni 3.000Ft-os fogyasztás esetén
ajándék kávé tej j

25% kedvezmény az üdítő italok árából

• 30% kedvezmény a desszertek árából

Személyenkéni 3.000Ft-os fogyasztás esetén ajándék
kávé tejjel (Október 8-án érvényes Metro kártya
felmutatása esetén)

30% kedvezmény a desszertek árából

• 40% kedvezmény minden kávé árából

• Személyenkéni 3.000Ft-os fogyasztás esetén
ajándék kávé tejs

40% kedvezmény minden kávé árából

Személyenkéni 3.000Ft-os fogyasztás esetén ajándék
kávé tejszínhabbal (Október 8-án érvényes Metro
kártya felmutatása esetén)

• Személyenkénti 3000Ft-os fogyasztás esetén
ajándék cappuccin
Személyenkénti 3000Ft-os fogyasztás esetén ajándék
cappuccino (Október 8-án érvényes, METRO kártya
felmutatása esetén)

• Személyenkénti 3000Ft-os fogyasztás esetén
ajándék kávé tejp
Személyenkénti 3000Ft-os fogyasztás esetén ajándék
kávé tejporral (Október 8-án érvényes Metro kártya
felmutatása esetén)
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OTTHONKA BISTRÓ

CONTINENTÁL BÜFÉ

}} Zalaegerszeg, Eötvös József u., 8900
Magyarország

}} Makó, Rákosi út, 6900 Magyarország
• Egy menü elfogyasztása esetén ajándék kávé

• Kedvezmény az otthonka bistroban.

Egy menü elfogyasztása esetén ajándék kávé (Október
8-án, METRO kártya felmutatása esetén)

10% kedvezmény a levesek árából.

• Egy menü elfogyasztása esetén ajándék kávé
tej jel

• Kedvezmény az otthonka bistroban.
10% az üdítők árából.

Egy menü elfogyasztása esetén ajándék kávé tejjel
(Október 8-án érvényes, METRO kártya felmutatása
esetén)

• Kedvezmény az otthonka bistroban.
10% kedvezmény a palackos borok árából.

• Kedvezmény az Otthonka Bistróban.

• Egy menü elfogyasztása esetén ajándék kávé
tejporral

10% kedvezmény főétel árából.

Egy menü elfogyasztása esetén ajándék kávé tejporral
(Október 8-án érvényes, METRO kártya felmutatása
esetén)

• Kedvezmény az otthonka bistróban.
Desszertek árából 10% kedvezményt adunk.

• Egy menü elfogyasztása esetén ajándék kávé
tejszínhabbal
Egy menü elfogyasztása esetén ajándék kávé
tejszínhabbal (Október 8-án érvényes, METRO kártya
felmutatása esetén)

• Egy menü elfogyasztása esetén ajándék kávé
tejszínnel
Egy menü elfogyasztása esetén ajándék kávé tejszínnel
(Október 8-án érvényes, METRO kártya felmutatása
esetén)

TÖRÖK GYROS BÜFÉ
}} Göd, Pesti út 167, 2131 Magyarország
• Legyen a vendégünk egy XIXO teára
Szeretne egy finom gyost? Most minden gyros tál
vásárlása esetén egy XIXO teával kedveskedünk.
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HAPPY DAY BEACH

JÓBARÁT VENDÉGLŐ

}} Csongrád, Körös-torok, 6640 Magyarország

}} Bőny, Szabadság út 90, 9073 Magyarország

• Forró Ital kedvezmények

• 10% kedvezmény a helyben fogyasztott
Gyrosra

20% kedvezményt adunk a kávé árából

10% kedvezmény a helyben fogyasztott Gyrosra

• Forró Ital kedvezmények

• 10% kedvezmény a helyben fogyasztott
Hamburgere

20% kedvezményt adunk a teáinkra

• Forró ital kedvezmények

10% kedvezmény a helyben fogyasztott Hamburgere

20% kedvezményt adunk a forró csokira

• 10% kedvezmény a helyben fogyasztott HotDogra
10% kedvezmény a helyben fogyasztott Hot-Dogra

ARIZONA BISTRO PUB

• 10% kedvezmény a helyben fogyasztott
melegszendvicsre

}} Dombóvár, Dombó Pál u., 7200 Magyarország

10% kedvezmény a helyben fogyasztott
melegszendvicsre

• Börger Day

• 10% kedvezmény a helyben fogyasztott
Pizzára

Minden hamburger mellé ajándék sültkrumpli, és 2 dl
Grapos Cola jár!

• Hamburger után ajándék kávé

10% kedvezmény a helyben fogyasztott Pizzára

Minden kedves vendégünk egy hamburger
elfogyasztása után vendégünk egy ajándék kávéra
október 8-13 között

BOR CUKRÁSZDA
}} Dabas, Bartók Béla út 69, 2370 Magyarország

CARLO PIZZÉRIA ÉS CUKRÁSZAT

• Októberi fagyizás a Bor Cukrászdában
Dabason

}} Levelek, Hunyadi u. 1, 4555 Magyarország

Használja ki az utolsó alkalmak egyikét és fagyizzon
nálunk 20%-os kedvezménnyel október 08 és október
13. között.

• Ajándék Bomba
3 pizza mellé egy 0,25l Bomba ajándékba

• Októberi fagyizás a Bor Cukrászdában
Inárcson
Használja ki az utolsó alkalmak egyikét és fagyizzon
nálunk 20%-os kedvezménnyel október 08 és október
13. között.

CAFFE&PASTA
}} Villány, Damjanich János u. 2, 7773
Magyarország
• Kávézzon velünk !
1500 Ft-os fogyasztás felett vendégünk egy kávéra.
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BURGER PUB

MONACO KÁVÉZÓ

}} Nyíregyháza, Bercsényi u. 1, 4400
Magyarország

}} Komárom, Igmándi út 6, 2900 Magyarország
• 10% kedvezmény a desszertekre

• 20% Kedvezmény a teljes kínálatunkra

10% kedvezmény a desszertekre

Glamour napok alatt 20% kedvezményt biztosítunk
teljes kínálatunkból, kivéve a menüből

• 10% kedvezmény a kávékra
10% kedvezmény a kávékra

• Kóstold meg kávékülönlegességeinket!

• 10% kedvezmény a rostos üditükre

40% kedvezményt biztosítunk kávéink árából a Glamour
napok alatt

10% kedvezmény a rostos üditükre

• 10% kedvezmény a szénsavas üditőkre
10% kedvezmény a szénsavas üditőkre

• 10% kedvezmény az alkoholos italokra

VELENCE CUKRÁSZDA ÉS BÜFÉ

10% kedvezmény az alkoholos italokra

}} Velence, Kossuth u. 1, 2481 Magyarország
• Ajándék kávé vagy ásványvíz!

EXPRESS NOOR KEBAB

Várjuk szeretettel 2019 október 8-án! Minden
hamburger mellé egy kávét vagy egy ásványvizet adunk
ajándékba!

}} Dunaújváros, 2400 Magyarország
• Ajándék üdítő!
Várjuk szeretettel 2019 október 8-án! 2db Gyros tál
vagy 4 kebab vagy 4 tortilla vásárlásakor 0,5 literes
üdítőt adunk ajándékba!

POMPOS ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA
}} Iváncsa, Vörösmarty u. 3, 2454 Magyarország
• Pompos Étterem és Pizzéria

KŐ ÉTELBÁR ÉS PIZZÉRIA

Várjuk szeretettel 2019 oktüber 8-án! a grillcsirke csak
1590,- forint / db áron kapható!

}} Kisvárda, 4600 Magyarország
• 20% kedvezmény

JAKÓ CUKRÁSZDA

20% kedvezmény minden kávé árából.

• 20% kedvezmény

}} Dunaújváros, Lobogó út 1, 2400 Magyarország

20% kedvezmény minden üdítő árából

• Ajándék kávéval kedveskedünk!

• 20% kedvezmény

2019 október 8-án várjuk szeretettel! Cukrászdában
vásárló vendégeinknek egy kávéval kedveskedünk!

20% kedvezmény gyrostál árából

• 20% kedvezmény
20% kedvezmény minden hotdog árából

• 20% kedvezmény
20% kedvezmény 24cmes sonkás pizza árából
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KOVÁCS MŰHELY

AUTOGRILL ÉTTEREM

}} Vásárosnamény, Magyarország

}} Pákozd, M7, Magyarország

• 20% kedvezmény

• Előétel akció

20% kedvezmény biztosítunk kávék árából

Tészta vongoli-val, saláta, fehérborral és kávéval 30 €
áron kapható!

• 20% kedvezmény
20% kedvezmény kovácsburger árából

• 20% kedvezmény

SZENT ORBÁN KISVENDÉGLŐ

20% kedvezmény a görögsaláta árából

• 20% kedvezmény

}} Velence, Panoráma út 37, 2481 Magyarország

20% kedvezmény a Wichwood Hobgoblin árából

• 20% kedvezmény!
Várjuk szeretettel 2019 október 8-án! Panorámás
környezetben 20% kedvezményt adunk a teljes
fogyasztásból!

MEETING
}} Nyíregyháza, Magyarország
• 20% kedvezmény

PONTE DI RIALTO ÉTTEREM

20% kedvezményt biztosítunk a kávék árából

}} Velence, Tópart u., 2481 Magyarország
• Ajándék desszert!

MÁTÉ CUKRÁSZDA

2019 október 8-án várjuk szeretettel! Helyben
fogyasztás esetén meglepetés desszertet adunk
ajándékba!

}} Kiskunmajsa, Hősök tere 1, 6120
Magyarország
• A Máté Cukrászda várja szeretettel!

MADONNA PASTA & GRILL PUB

20% kedvezmény a presszókávé árából!

}} Gárdony, Balatoni út 68, 2484 Magyarország
• Ajándék kávé vagy cappucino

KELE CSÁRDA

2019 október 8-án várjuk szeretettel! Éttermi
főétel fogyasztás mellé vendégünk egy kávéra vagy
cappuccinora!

}} Dunaföldvár, Paksi u. 68, 7020 Magyarország
• Svédasztalos menü!
2019. október 8-án várjuk szeretettel!Svédasztalos
menünk 10:30-15 óráig csak 1450,- forint!
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ÖREG DUNA VENDÉGLŐ

MANNA ÉTTEREM

}} Nagybajcs, Petőfi Sándor u 56, 9063
Magyarország

}} Debrecen, Damjanich u. 22, 4028
Magyarország

• Ajándék sütemény minden főétel mellé

• Az Igazi Bécsi csak nálunk...

Ajándék sütemény minden főétel mellé

Gyere el a Manna étterembe Október 8-13 között és
kóstold meg az igazi Bécsi Szeletet egy kis csavarral
akár 15% kedvezménnyel.

• Ha igazi kulináris élményre vágysz...

ELVIS RETRO BURGER

Október 8-13 között gyertek baráti körötökkel, és
kostoljátok meg a Séf Ajánlatát akár közösen 15%
kedvezménnyel.

}} Budapest, Árpád út 122, 1041 Magyarország

• Manna Érzés

• Szuper Hamburgerek

A la carte fogyasztás esetén Október 8-13 között 15%
kedvezményt adunk a számla végösszegéböl.

Colorado BBQ Hamburger : 1190 Ft

• Szuper Hamburgerek

• Manna étterem a Rántott Húsok Mekkája

Lucy Baby Hamburger csak :1690 Ft

Gyere el éttermünkbe, és kóstold meg a különböző,
különleges panírral készített ételeinket akár 15%
kedvezménnyel.

• Szuper Hamburgerek
Luisiana Tripla Sajt Mix BBQ csak : 1590 Ft

• Rántott Hús baráti Áron különböző Ízben

• Szuper Hamburgerek

Október 8-13 között Rántott Szárny rendelése esetén
15% kedvezményt adunk a számla végösszegéből.

Elvis Kedvence csak : 1590 Ft

• Szuper Hamburgerek
Arizona BBQ Hamburger csak : 1390 Ft

TÓTH CUKRÁSZDA
}} Dunaföldvár, Irinyi János u. 2, 7020
Magyarország
• Kóstolja meg nálunk a 2019-es év Ország
tortáját!
2019. október 8-án “ Az EREDETI BOLDOGASSZONY
CSIPKÉJE tortánkat (amely a 2019-es év díjnyertes
Ország tortája) kínáljuk kedvezménnyel! (HELYBEN
FOGYASZTÁS esetén 700 Ft helyett 500 Ft / szelet áron)
“
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LOVE2SMILE ORGANIC
COSMETICS WEBÁRUHÁZ

HALPATKÓ ÉTTEREM

}} Budapest, Kacsóh Pongrác út 119, 1142
Magyarország

• Fantasztikus Hal Ételek

• Ingyenes kiszállítási akció

• ízletes hal ételek

}} Fót, Fehérkő u., 2151 Magyarország
Harcsa Curry Jázmin rizzsel :1790 Ft
Rántott Fogas csak : 1790 Ft

Rendelj október 11-13 között a webáruházunkból és
a szállítási költséget nem kell kifizetned!* https://
www.love2smile.hu*PickPackPont kiszállítás esetén
4.500,-Ft kosárérték felett, házhozszállításnál 7.500 Ft
kosárérték felett vehető igénybe a különleges ajánlat.

• ízletes hal ételek
Filézett Pontyrózsa :1390 Ft

• ízletes hal ételek

• Különleges, vegán és pálmaolajmentes
alapkozmetikumok

Cézár Harcsa saláta 1690 Ft

• ízletes hal ételek

Régóta keresel egészséges, bőrbarát és megbízható
alapkozmetikumokat? Van olyan bőrproblémád,
bőrérzékenységed ami miatt nem mindegy, mit
használsz? Gyere, nézz körül a webáruházunkban
és válaszd ki a neked legmegfelelőbb szappanokat,
dezodorokat és fürdőgolyókat. Október 31-ig minden
megrendelés mellé egy ajándék utazószappant küldünk!

Ropogós rántott harcsa : 1490 Ft

ARRABONA ÉTELBÁR
}} Győr, Arany János u. 16, 9021 Magyarország
• Fogyassz a’la cart főételt és vendégünk Vagy
üditőre!

FIT AND FINE ÉTTEREM

Október 8-án minden a’la cart étel mellé meghívunk
egy 0,25L Pepsi üdítőre.

}} Debrecen, Ótemető u. 5, 4028 Magyarország

• Fogyassz a’la cart főételt és vendégünk Vagy
üdítőre!

• Diétás ételek a szakértőtől
Október 8-13 között kóstold meg diétás, fitt ételeinket.
Éttermi helyben fogyasztás esetén 15% kedvezmény.

Október 8-án minden a’la cart étel mellé meghívunk
egy 0,25L Schweppes üdítőre.

• Egyél Itt Legyél Fitt

• Fogyassz a’la cart főételt és vendégünk Vagy
üdítőre!

Várjuk a debreceni Fit&Fine étterembe október
8-13 között, és a’ la carte fogyasztás esetén 15%
kedvezményt adunk a fogyasztás árából.

Október 8-án minden a’la cart étel mellé meghívunk
egy 0,25L Toma gyümölcsitalra.

• Fit&Fine étterem

• Rendelj a’la cart főételt és vendégünk Vagy
egy finom kávéra

Fogyassz akár 15% kedvezménnyel. Gyere el
éttermünkbe, és kóstold meg különlegességeinket.

Október 8-án minden a’la cart étel mellé meghívunk
egy finom Espressora!

• Ha egészség, akkor Fit&Fine
Diétás heti étrend akár kedvezményesen. Kérd
ajánlatunkat éttermünkben.

• Rendelj a’la cart főételt és vendégünk Vagy
egy finom kávéra

• Sütemények amit lehet Fitten is...

Október 8-án minden a’la cart étel mellé meghívunk
egy fantasztikus Cappuccinora!

Gyertek el, és kóstoljátok meg diétás, és akár
mentes süteményeinket kedvezményesen a Fit&Fine
étterembe.
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MÓLÓ ÉTTEREM

EZERJÓ ÉTTEREM

}} Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 1, 9700
Magyarország

}} Mór, Vasút u. 1, 8060 Magyarország
• Napi menü kedvezménnyel!

• Kedvezmények a Móló étteremben

Várjuk szeretettel! 2019. október 8-án napi menünk
akciósan csak 1150,- forint (helyben fogyasztás esetén)!

Steak Válogatás 5% kedvezménnyel. a kedvezmény csak
helyben fogyasztás esetén érvényes. a kedvezmény
igénybevételéhez kérjük hivatkozzon erre a hirdetésre.

• Kedvezmények a móló étteremben

BRICK BISTRO

5% kedvezmény Hátszín Teriyaki módra. a kedvezmény
csak helyben fogyasztás esetén érvényes.
a kedvezmény igénybevételéhet kérjük hivatkozzon
erre az ajánlatra.

}} Sárvár, Sylvester János u., 9600
Magyarország

• Kedvezmények a Móló Étteremben

• Kiváló ételek baráti áron.

5% kedvezmény a rozé kacsamell édesburgonya
gratinnal árából.A kedvezmény csak helyben fogyasztás
esetén érvényes. a kedvezmény igénybevételéhez
kérjük hivatkozzon erre a hirdetésre.

10% kedvezmény főételek árából.

• Kiváló ételek baráti áron.
Főételek árából 10% kedvezményt adunk.

• Kedvezmények a Móló Étteremben

• Kiváló ételek baráti áron.

5% kedvezmény a Móló grill nyárs árából. a kedvezmény
csak helyben fogyasztás esetén érvényes.
a kedvezmény igénybevételéhez kérjük hivatkozzon
erre a hirdetésre.

10% kedvezmény üdítők árából.

• Kiváló ételek baráti áron.
10% kedvezmény palackos borok árából.

• Kedvezmények a Móló Étteremben
5% kedvezmény a Grillezett bélszín BBQ mártással
árából. a kedvezmény csak helyben fogyasztás esetén
érvényes. a kedvezmény igénybevételéhez kérjük
hivatkozzon erre a hirdetésre.

FEHÉRVÁR BBQ - HAMBURKERT
}} Székesfehérvár, Rác u. 29, 8000
Magyarország
• Sajtburger Akció

DOS PUERTAS

Double Decker Sajtburgerünk csak 1600,- forint!Várjuk
szeretettel 2019 október 8-án.

}} Székesfehérvár, Fő u. 11, 8000 Magyarország
• Steak kedvezmény!
2019. október 8-án várjuk szeretettel! Minden marha
steak-et 30% kedvezménnyel adunk!

GARÁZS VENDÉGLŐ
}} Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 9, 2400
Magyarország
• Ajándék somlói galuska!
Napi menü helyben fogyasztása esetén somlói galuskát
adunk ajándékba!
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FEHÉR FREGATT VENDÉGLŐ

TWIN PEAKS BÜFÉ

}} Gárdony, Chernel István u. 42, 2484
Magyarország

}} Nyíregyháza, Búza tér, 4400 Magyarország
• 20% a kávé árából

• Ajándék kávé

20% engedmény a kávé árából

Éttermünkben főétel fogyasztása mellé vendégünk egy
kávéra!

• kedvezményes alkoholos ital
10% kedvezmény az alkoholos italok árából

• kedvezményes ásványvíz
20% kedvezmény a 0,5literes ásványvíz árából

PLATÁN HOTEL&ÉTTEREM

• kedvezményes coca-cola
20% kedvezmény a 0,5literes Coca-Cola árából

}} Sárvár, Hunyadi János u., 9600 Magyarország

• kedvezményes desszert

• Kedvezmény a Platán étteremben.

20% kedvezmény a desszert árából

Desszertek árából 10% kedvezményt adunk.

• Kedvezmény a Platán étteremben.
Főétel árából 10% kedvezményt adunk.

PARADISO ÉTTEREM ÉS
PIZZÉRIA

• Kedvezmény a Platán étteremben.
Üdítők árából 10% kedvezményt adunk.

• Kedvezmény a Platán étteremben.

}} Sülysáp, Vasút u. 46, 2241 Magyarország

10% kedvezmény a kávék árából.

• Kiszállításos akció a Paradiso Étterem és
Pizzázóban!

• Kedvezmény a Platán étteremben.
5% kedvezmény a saláták árából.

2 pizza rendelés esetén 1 db 1 l rostos üdítőt adiunk
ajándékba.

PASA KEBAB
}} Győr, Mécs László u. 2, 9024 Magyarország
• Fogyassz nálunk okt. 8.-án és 15%
kedvezményt adunk
Fogyassz nálunk egy fantasztikus KEBAB-ot és 15%
kedvezményben részesítünk!
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PANNÓNIA ÉTTEREM

TOLNAY VENDÉGLŐ

}} Szombathely, Fő tér, 9700 Magyarország

}} Lukácsháza, Szombathelyi út 39, 9724
Magyarország

• Kedvezmények a Pannónia Étteremben

• Kedvezmények a Tolnay Vedéglőben

5% kedvezmény a steak árából. a kedvezmény csak
helyben fogyasztás esetén érvényes. a kedvezmény
igénybevételéhez kérjük hivatkozzon erre a hirdetésre.

5% kedvezmény a Svájci Borda árából. a kedvezmény
csak helyben fogyasztás esetén érvényes.
a kedvezmény igénybevételéhez kérjük hivatkozzon
erre a hirdetésre.

• Kedvezmények a Pannónia étteremben
5% kedvezmény a Teriyaki kacsamell májával kéksajtos
zeller gratin és textúrái árából.A kedvezmény csak
helyben fogyasztás esetén érvényes. a kedvezmény
igénybevételéhez kérjük hivatkozzon erre a hirdetésre.

• Kedvezmények a Tolnay Vendéglőben
5% kedvezmény a Rántott pulyka árából. a kedvezmény
csak helyben fogyasztás esetén érvényes.
a kedvezmény igénybevételéhez kérjük hivatkozzon
erre a hirdetésre.

• Kedvezmények a Pannónia étteremben
5% kedvezmény az Érlelt marha rostélyos magyaros
lángossal árából.A kedvezmény csak helyben fogyasztás
esetén érvényes. a kedvezmény igénybevételéhez
kérjük hivatkozzon erre a hirdetésre.

• Kedvezmények a Tolnay Vendéglőben
5% kedvezmény a Rántott borda árából. a kedvezmény
csak helyben fogyasztás esetén érvényes.
a kedvezmény érvényesítéséhez kérjük hivatkozzon
erre az ajánlatra.

• Kedvezmények a Pannónia étteremben
5% kedvezmény a Sertésszűz Budapest módra
“újragondolva” árából. a kedvezmény csak helyben
fogyasztás esetén érvényes. a kedvezmény
igénybevételéhez kérjük hivatkozzon erre a hirdetésre.

• Kedvezmények a Tolnay Vendéglőben
5% kedvezmény a Cordon Bleu árából. a kedvezmény
csak helyben fogyasztás esetén érvényes.
a kedvezmény igénybevételéhez kérjük hivatkozzon
erre a hirdetésre.

• Kedvezmények a Pannónia étteremben
5% kedvezmény a Rib Eye steak árából. a kedvezmény
csak helyben fogyasztás esetén érvényes.
a kedvezmény igénybevételéhez kérjük hivatkozzon
erre a hirdetésre.

• Kedvezmények a Tolnay Vendéglőben
5% kedvezmény a Pizza árából. a kedvezmény csak
helyben fogyasztás esetén érvényes. a kedvezmény
igénybevételéhez kérjük hivatkozzon erre a hirdetésre.
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BUDAPEST

HERPÁLY BÁR

}} Budapest, Őszike u., 1039 Magyarország

}} Berettyóújfalu, Tardy út 25, 4100
Magyarország

• Csirke tál

• Herpály Bár

Október 8-án minden csirke tálra 5% kedvezményt
biztosítunk kedves megrendelőinknek

Minden helyben fogyasztott menü mellé, süteményt
adunk ajándékba.

• Gomba tál
Október 8-án a gomba tálra 5% kedvezményt
biztosítunk minden kedves vendégünknek

• Húsos tál

WACZAK CAFE

Október 8-an minden kedves vendégünknek 5%
kedvezményt biztosítunk a húsos hidegtálból

}} Balatonfüred, Kisfaludy u. 2, 8230
Magyarország

• Tojás tál
Október 8-án a tojás tálak ól 5% kedvezményt
bíztosítunk minden kedves megrendelőnknek

• Ajándék kávé!
Szendvics mellé ajándék presszó kávét vagy
cappuccinót adunk!

• Zöldség
Október 8-án 5% kedvezményt biztosítunk a zöldség
táljaink árából előrendelés esetén

• Alkoholos italok kedvezménnyel!
Minden alkoholos italt 20% kedvezménnyel adunk!

• Kávé kedvezménnyel!
Minden kávénkat 40% kedvezménnyel adjuk!

MORZSA BISZTRO

• Napi ajánlat kedvezménnyel!
Napi ajánlatunk 20% kedvezménnyel kapható!

}} Balatonfüred, Blaha Lujza u. 9, 8230
Magyarország
• 20% kedvezmény!

HOTEL ANGÉLA

20% kedvezményt adunk napi ajánlatunkra!

• Ajándék üdítő

}} Berettyóújfalu, Kossuth u. 51, 4100
Magyarország

Napi menü mellé ajándék üdítő!

• Hotel Angéla
Aki október 3-10 között foglal minimum 4 éjszakát,
annak a reggeli ajándék.

BALATON ÉTTEREM
}} Balatonfüred, Kisfaludy u., 8230
Magyarország
• 20% kedvezmény
Napi ajánlatunkra 20% kedvezményt adunk!
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JACK PUB

ÓRIÁS HAMBURGERES

}} Debrecen, Böszörményi út 68, 4027
Magyarország

}} Debrecen, Péterfia u. 42, 4026 Magyarország
• 5000.- forint feletti rendelés esetén ajándék
0,5 l-es üditő

• Pizza Akció
2 db Pizza egy áráért. Két pizzát adunk 1590.-ért.

5000.- forint feletti rendelés esetén ajándék 0,5 l-es
üditő

• Ebédelj egy menüt, és vigyél haza Pizzát akció

• Ajándék üditő a Menü mellé

2 pizza egy áráért.

Rendelj menüben, és akár egy 1,5 l-es üditő is lehet az
ajándék.

KESZEGSÜTŐ DEBRECEN

KEDVES CUKRÁSZDA

}} Debrecen, Pesti u., Magyarország
• A Keszegsütő az a hely, ahol a halat sütjük!

}} Balatonfüred, Blaha Lujza u. 7, 8230
Magyarország

Vásároljon nálunk , hivatkozzon a Magánvállalkozások
napjára és minden rendelése mellé vendégünk egy
pohár házi szörpre.

• Ajándék kávé
Reggeli mellé ajándék választható kávét adunk!

• Napi ajánlat 20% kedvezménnyel
Napi ajánlatunk 20% kedvezménnyel kapható! Várjuk
szeretettel!

SILVÁNIA ÉTTEREM
}} Tiszaalpár, Alkotmány u. 44, 6066
Magyarország

GRILL-GYROS SALÁTABÁR

• Silvánia Étterem desszert ajánlatok
10% kedvezményt adunk “ Túrófánk Silvánia módra “
desszertünkből

}} Debrecen, Szabó Lőrinc u., Magyarország

• Silvánia Étteremben desszert kedvezmények

• Grill-Gyros Salátabár

10% kedvezményt adunk “ Palacsinta , ahogy mi
szeretjük “ desszertünkre

Vásároljon két Nagy gyros tálat és ajándékba adunk
mellé egy finom kv-t

• Silvánia Étteremben desszert kedvezmények

• Grill-Gyros salátabár

10% kedvezményt adunk “ Túrógombôc kicsit másképp”
desszertünkre

Hivatkozzon a magánvállalkozások napjára és
Vásároljpn nálunk 5 db gyroszt pitában, és a 6.-ra
vendégünk

• Grill-Gyros Salátabár
Hivatkozzon a magánvállalkozások napjára, és 5 nagy
gyrosztál vásárlása után ajándék üditőt adunk.

• Grill-Gyrosz Salátabár
Vásároljon 20.000 Ft értékben, és 10% kedvezményt
adunk vásárlása után.
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HEDOTI KFT.

CICERO PIZZERIA

}} Töltéstava, Fehérvári út 2608/5, 9086
Magyarország

}} Martfű, Kossuth Lajos út 13, 5435
Magyarország

• Desszert napok

• Őszi kedvezmények a Cicero Pizzeriaban!

Minden desszertünkre 10% kedvezményt adunk.

3db hamburger rendelése esetén ajándék 1,75l-es
coca-cola!

• Őszi kedvezmények a Cicero Pizzeriában!
Gyros tál fogyasztása esetén ajándékba adunk egy 0,33l
coca-colát!

LIGET ÉTTEREM

• Őszi kedvezmények a Cicero Pizzériában!

}} Szentes, Csallány Gábor part 4, 6600
Magyarország

2 pizza helyben fogyasztása estén egy adag
gesztenyepürét adunk ajándékba!

• 20% kedvezmény a napi ajánlat árából!

• Őszi kedvezmények a Cicero Pizzériában!

20% kedvezmény a napi ajánlat árából

2 saláta helyben fogyasztása esetén ajándék kávéval
kedveskedünk!

• 20% kedvezmény a napi ajánlat árából!

• Őszi kedvezmények a Cicero Pizzériában!

20% kedvezmény a napi ajánlat árából! a galmour kupon
ellenében, részletekről érdeklődjön a felszolgálóknál!

Desszert pizza fogyasztása esetén meghívunk egy
cappuccinóra!

• 25% kedvezmény minden üdítő árából!
25% kedvezmény minden üdítő árából a glamour kupon
ellenében!

• 30% kedvezmény a desszert árából!

BUDAPEST

30% kedvezmény a desszert árából a galmour kupon
ellenében!

}} Budapest, Kiscelli köz, 1037 Magyarország

• 40% kedvezmény a kávé árából!

• Édes béles

40% kedvezmény a kávé árából a glamou kupon
ellenében!

Október 8-án a desszertnek fogyasztott varga béles
árából 10% kedvezményt kínálunk vendégeinknek

• Gomba buli
Október 8-án a vendégeinknek 10% kedvezményt
biztosítunk a gombaételeink árából

• Lecsó est
Október 8-án 16 óra után minden lecsós ételünkre 10%
kedvezményt biztosítunk

• Rántott sajt party
Október 8-án minden kedves vendégünknek 10%
kedvezményt biztosítunk a rántott sajt árából

• Tészta nap
Október 8-án minden kedves tésztaételt rendelő
vendégünknek 10% kedvezményt biztosítunk
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EZÜSTKANÁL ÉTTEREM

SZEXAKADÉMIA

}} Lajosmizse, M5, Magyarország

}} Budapest, Bercsényi u., Magyarország

• Kedvezmények az Ezustkanál Étteremben

• Érzelmek leírata - Írásterápia 20%
kedvezménnyel

Harcsapaprikás mellé ajándékba adunk 1 db 0,5 literes
coca-colat

Gondolom sokan hallottatok a kifejező írás, pl.
a napló írás pozitív hatásairól. a negatív, stresszes
életesemények írásba foglalása egyértelműen gyógyító
hatással van az egészségre, és az egyén hangulatára,
mivel ha akaratlanul is, megfogalmazza negatív
érzelmeit, dolgozik velük, ezzel szabályozva és kioldva
őket.

• Kedvezmények az Ezüstkanál Étteremben
Jókai bableves mellé ajándékba adunk 1 frissítő kávét

• Kedvezmények az Ezüstkanál Étteremben
Pacallevese után a desszertre a vendégünk - somlói
galuska az ajándék

• Kedvezmények az Ezüstkanál Étteremben
Torrente kedvence főételünk mellé ajándékba
capuccinót adunk

ÖSZÖM-ISZOM KISVENDÉGLŐ

• Kedvezmények az Ezüstkanál Étteremben

}} Hódmezővásárhely, Szent Antal u. 8, 6800
Magyarország

Texasi csirkeszárny mellé ajándékba adjuk a limonádét

• 20% kedvezmény a napi ajánlat árából!
20% kedvezmény a napi ajánlat árából! a részletekről
érdeklődjön a felszolgálóknál!

TISZTA FORRÁS ÉTTERERM

• 20% kedvezmény minden alkoholos ital árából!

}} Nyíregyháza, Bujtos u., 4400 Magyarország

20% kedvezmény minden alkoholos ital árából!
a glamour kupon ellenében! ‘ kupon egy italra érvényes!

• 20% kedvezmény az ásványvízre
20% kedvezmény az ásványvízre

• 25% kedvezmény az üdítőre!

• kedvezmény desszertre

25% kedvezmény az üdítőre a galmour kupon ellenében!

20% kedvezmény desszertre

• 30%kedvezmény minden desszertre!

• kedvezményes capuccino

30% kedvezmény minden desszertre a glamour kupon
ellenében!

20% kedvezmény a capuccinora

• kedvezményes kávé
20% kedvezmény a kávéra

• kedvezményes üditő
20% kedvezmény az üditőre

ÉTELÉRZÉS ÉTTEREM
}} Nyíregyháza, Dugonics u., 4400 Magyarország
• kedvezményes üditő
20% kedvezmény az üditőre
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NEM KACSA ÉTTEREM

HBH BAJOR ÉTTEREM

}} Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u., 8230
Magyarország

}} Szeged, Deák Ferenc u. 4, 6720 Magyarország
• 20% kedvezmény minden alkoholos ital árából

• Ajándék kávé vagy üdítő!

20% kedvezmény minden alkoholos ital árából

Napi menü mellé ajándék kávét vagy üdítőt adunk
vendégeinknek!

• 25% minden üdítő árából
25% minden üdítő árából

• Desszert kedvezménnyel!
Minden desszertünk 30% kedvezménnyel kapható!

• Kávé kedvezménnyel!

JÓBARÁT VENDÉGLŐ ZSOMBÓ

Minden kávé 40% kedvezménnyel kapható! Várunk
szeretettel!

}} Zsombó, Andrássy út 71, 6792 Magyarország

• Napi ajánlat kedvezménnyel!

• 20% minden alkoholos ital árából

Várjuk szeretettel! Napi ajánlatunkra 20% kedvezményt
adunk!

20% minden alkoholos ital árából

• Üdítő kedvezménnyel!

• 25% minden üdítő árából

Várjuk szeretettel! Minden üdítőt 25% kedvezménnyel
adunk!

25% minden üdítő árából

• 30% minden desszert árából
30% minden desszert árából

KEMENCÉS CSÁRDA

FENYVES CSÁRDA

}} Ópusztaszer, Komócsin Zoltán u. 23, 6767
Magyarország

}} Nyíradony, Debreceni u. 98, 4254
Magyarország

• 20% kedvezmény az alkoholos italok árából!
20% Kedvezmény az alkoholos italok árából! október
8-13 között 11 órától 15 óráig a glamour kupon
ellenében!

• Újdonság. Rendelj Pizzát a Fenyves Csárdából.
Rendelj 4 db pizzát Október 8-13 között, és 10%
kedvezményt adunk a végösszegből.

• 25% kedvezmény az üdítő árából!

• Vacsorázz a Fenyvesbe.

25% kedvezmény az üdítő árából a glamour kupon
ellenében!Az étterem a rendezvényei miatt 11-15 óra
között tudja elfogadni a kuponokat! Október 8-13-ig!

Gyere el, és vacsorázz nálunk. a ‘la Carte fogyasztás
esetén 10.000 ft rendelés felett 10% kedvezményt
biztosítunk.

• 30% kedvezmény a desszertre!
30% kedvezmény a desszertre a kupon ellenében! Az
étterem a rendezvényei miatt 11-15 óra között tudja
elfogadni a kuponokat! Október 8-13-ig!

BORRACHO

• 40% kedvezmény a kávé árából!
40% kedvezmény a kávé árából a kupon ellenében! Az
étterem a rendezvényei miatt 11-15 óra között tudja
elfogadni a kuponokat! Október 8-13-ig!

}} Szeged, Ady tér, 6722 Magyarország
• Csak Neked KV
20% kedvezmény a kávéból minden fő étel mellé
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FAMOUS

SZERI-KALÁCS

}} Szeged, Kelemen László u., 6720
Magyarország

}} Szeged, Budapesti út 1, 6728 Magyarország
• 20% a napi ajánlat árából

• 20% kedvezmény a cappuccino árából fő étel
mellé

20% a napi ajánlat árából

• 25% minden üdítő árából

• 20% kedvezmény a hosszú kávé árából fő étel
mellé

25% minden üdítő árából

• 40% minden kávé árából

• 20% kedvezmény a presszó kávé árából fő étel
mellé

40% minden kávé árából

BEFORE BÁR

SZÉLMALOM VENDÉGLŐ

}} Debrecen, Rózsa u., 4024 Magyarország

}} Szeged, Negyvennyolcas u. 9, 6791
Magyarország

• Before akció.
Gyere el éttermünkbe, és próbáld ki street food-os
menüjeinket. Október 8-13 között 10% kedvezményt
adunk helyben fogyasztás esetén 10.000 forint vásárlás
esetén.

• 25% kedvezmény az üdítő árából!
25% kedvezmény az üdítő árából a glamour kupon
ellenében!

• Burger Menü mellé ajándék üditő.
Október 8-13 között Burger Menüd mellé ajándék Coca
Cola.

VADLIBA VENDÉGLŐ

• Különleges italakciók a Before-ban.
Folyamatos italakciók a Before-ban. Gyertek baráti
társasággal a még nagyobb kedvezményekért.

}} Szeged, Széchenyi István u. 59, 6791
Magyarország
• A főétkezés után egy presszó kávéra
a vendégünk!

SZMÖRE BURGER

A főétkezés után egy presszó kávéra a vendégünk!
Október 8-13-ig. METRO kártya felmutatásával
érvényes az ajánlat!

}} Debrecen, Bem tér 1, 4026 Magyarország
• Szmöre Burger a Burger.
Gyere el, vagy rendeld házhoz kedvenc Burgeredet
a Szmöréből. Hívj bennünket a kedvezményekért.

RETRO CAFFÉ
}} Ajka, Kossuth u. 10, 8400 Magyarország
• Ajándék üdítővel várjuk!
2019 október 8-án minden menü mellé egy 0,33l-es
CocaCola üdítőt adunk ajándékba! Várjuk szeretettel!
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CSEVEGŐ BISZTRÓ

CSILLAG ÉTELBÁR

}} Bodajk, Petőfi Sándor u. 52, 8053
Magyarország

}} Nyíregyháza, Szarvas u., 4400 Magyarország
• ajándék somlói

• ajánlat

5000 Ft feletti vásárlás esetén ajándék somlói galuska

ajánlat

• capuccino kedvezmény
20% kedvezmény capuccinora

• kedvezmény a desszertre

IDAJET PÉKSÉG ÉS PIZZÉRIA

20% kedvezmény a desszertre

• kedvezményes desszert

}} Szentlőrinc, Munkácsy Mihály u., 7940
Magyarország

20% kedvezmény desszerte

• kedvezményes kávé

• Pizza mellé ajándék kávé

Hotel Kristály Hajdúszoboszló

20%-kal kedvezőbb kávé vásárlás

Minden kedves vendégünk, aki elfogyaszt
nálunk helyben egy pizzát, október 8-13 között
,megajándékozzuk egy presszó kávéval.

}} Hajdúszoboszló, Bányász u. 35, 4200
Magyarország

ILLÉS HOTEL ÉS STÜSZI VADÁSZ
ÉTTEREM

• Hajdúszoboszlói felüdülés

}} Szeged, Maros u., Magyarország

Foglaljon nálunk és 3 éjszakát most 16.500/fő/Ifa áron
kaphat meg félpanzióval.

• 20% kedvezmény a presszó kávé árából fő étel
mellé

• Hotel Kristály*** - Hajdúszoboszló
Foglaljon nálunk és 4 éjszakát most 20.000/fő/Ifa áron
kaphat meg félpanzióval.

• Hotel Kristály*** - Hajdúszoboszló

RÁDI BÁR

Foglaljon nálunk 7 éjszakát 28.000 Ft/Fő/Ifa -ért,
félpanzióval.

}} Budapest, Visegrádi u. 43, 1133 Magyarország
• Ital akció
Minden 10. VodkaBurn shot után plusz 2-t ajándékba
adunk.

• Ital akció
Minden 10. Fény után plusz 2-t ajándékba adunk.

• Ital akció
Minden 10. BullShot után plusz 2-t ajándékba adunk.

• Ital akció
Minden 10. BarbieShot után plusz 2-t ajándékba adunk.

• Ital akció
Minden 10. BloodyBrain után plusz 2-t ajándékba adunk.
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VIRÁG ÉTTEREM

NIKI PÉKSÉG

}} Budapest, Hegedűs Gyula u. 19, 1136
Magyarország

}} Sopron, Mátyás király u. 23, 9400
Magyarország

• Ajándék limonádé a hölgyeknek

• Kóstolja meg a Túrós Burekot!

Főétel fogyasztása esetén a hölgyeknek ajándék
limonádéval kedveskedünk.

Minden Túrós Burek árából 10% kedvezményt adunk.
Fizetéskor hivatkozzon az ajánlatunkra.

• Desszert a hölgyeknek

• Kóstolja meg kávénkat!

Főétel fogyasztása esetén hölgy vendégeinknek ajándék
desszertet adunk.

Minden kávé árából 10% kedvezményt adunkFizetéskor
kérjük hivatkozzon az ajánlatunkra.

• Forró tea a hölgyeknek

• Kóstolja meg kukoricás pizzánkat!

Bármely főétel mellé ajándék forró teával
kedveskedünk hölgy vendégeink részére.

Kedves Vendégeinknek a Kukoricás Pizza árából 10%
kedvezményt adunk.Fizetéskor kérjük hivatkozzon az
ajánlatunkra.

• Forrócsoki a hölgyeknek

• Kostolja meg pizzánkat!

Bármely főétel mellé ajándék forrócsokival
kedveskedünk hölgy vendégeink számára.

Kedves vendégeinknek a szalámis pizza árából 10%
kedvezményt adunk.Fizetéskor kérjük hivatkozzon az
ajánlatunkra.

• Meglepetés a hölgyeknek
Fogyasztás esetén a hölgyeknek rózsával
kedveskedünk.

• Kóstolja meg pizzánkat1
Kedves Vendégeinknek a Sonkás Pizza árából 10%
kedvezményt adunk-Fizetéskor kérjük hivatkozzon az
ajánlatunkra.

FRISS PÉKSÁG
}} Sopron, Várkerület 10, 9400 Magyarország
• Kóstolja meg a sajtos csónakot!
A sajtos csónak árából 10% kedvezményt adunk.
Fizetéskor kérjük hivatkozzon az ajánlatunkra.

• Kóstolja meg kávénkat!
A kávé árából 10% kedvezményt adunk.Fizetéskor kérjük
hivatkozzon az ajánlatunkra.

• Kóstolja meg Kukoricás Pizzánkat!
A Kukoricás Pizza árából 10% kedvezményt adunk.
Fizetéskor kérjük hivatkozzon az ajánlatunkra.

• Kóstolja meg Sonkás Pizzánkat!
A sonkás pizza árából 10% kedvezményt adunk.
Fizetéskor kérjük hivatkozzon az ajánlatunkra.

• Kóstolja meg Szalámis pizzánkat!
A szalámis pizza árából 10% kedvezményt adunk.
Fizetéskor kérjük hivatkozzon az ajánlatukra.
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KISKAKAS ÉTTEREM

CSÁKVÁRI CSÁRDA

}} Zalaegerszeg, Köztársaság útja 87b, 8900
Magyarország

}} Csákvár, Kossuth u. 27, 8083 Magyarország
• Vendégeinknek kávéval kedveskedünk!

• Táj jellegű ételek baráti áron.

Október 8-án minden kedves nálunk ebédelő
vendégünket, meghívjuk egy finom kávéra!

10% kedvezmény főételek árából.

NOMÁD ÉTTEREM

RETRO ÉTTEREM

}} Budapest, Fényes Adolf u., 1036 Magyarország

}} Nyíregyháza, Dózsa György u., 4400
Magyarország

• Nomád csirke tál

• kedvezmény a desszertre

Október 8-án minden vacsoraidőben rendelt
kétszemélyes nomád csirketálra 5% kedvezményt
adunk

20% kedvezmény a desszertre

• Nomád húsos tál
Október 8-án.Minden vacsoraidőben rendelt
kétszemélyes Nomád húsos tálra 5% kedvezményt
adunk

MEGKAJÁLSZ BÜFÉ
}} Csorna, Mártírok tere 1, 9300 Magyarország
• Csibeburger kedvezményesen!

DON-GO PIZZÉRIA

Október 8-án 10%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk csibeburgerünket!

• Grillcsirke akció!

}} Töltéstava, Fehérvári út, 9086 Magyarország

Október 8-án 10%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk Grillcsirkénket!

• 10% kedvezmény a desszertekre ha eljössz
érte

• Röpi burger kedvezményesen!

10% kedvezmény a desszertekre ha eljössz érte

Október 8-án 10%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk Röpi burgerünket!

• 10% kedvezmény a gyros ha eljössz érte
10% kedvezmény a gyros ha eljössz érte

• Sajtos hamburger akció!

• 10% kedvezmény a hamburgerekből ha eljössz
érte

Október 8-án 10%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk sajtos hamburgerünket!

• Sertésburger kedvezményesen!

10% kedvezmény a hamburgerekből ha eljössz érte

• 10% kedvezmény a pizzákból ha eljössz érte

Október 8-án 10%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk Sertésburgerünket!

10% kedvezmény a pizzákból ha eljössz érte

• 10% kedvezmény a salátákból ha eljössz érte
10% kedvezmény a salátákból ha eljössz érte
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AMSTEL HATTYÚ ÉTTEREM
}} Győr, Töltésszer 18, 9025 Magyarország
• Capuccinó Kedvezményesen!
Október 8-án 10%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
Capuccinónkat!

• Cola kedvezményesen!
Október 8-án 10%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk a 0,2l colát!

• Espresszó kedvezményesen!
Október 8-án 10%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
espresszónkat!

• Narancs juice kedvezményesen!
Október 8-án 10%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk a 0,2l narancs juicet!

• Üdítő kedvezményesen!
Október 8-án 10%-os kedvezménnyel fogyaszthatja
nálunk a 0,2l fantát!
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