
A Pilis és a Gerecse ölelésében fekvő Dorogi-medence különlegesen szép, ezért az 
itt készült termékek is különlegesek. Ezt az egyediséget szerettük volna megmutatni, 

amikor gondosan összeválogattuk karácsonyi ajándékkosarunk tartalmát. Üzletfe-
leinek, céges partnereinek, munkavállalóinak és családtagjainak egyaránt mosolyt 

csalhat az arcára ezzel az értékes, helyi termékeket tartalmazó válogatással.

Karácsonyi 
a jándékkosár



BEERFORT SÖRFŐZDE
KARÁCSONYI SÖR

A karácsonyi sör egy barna ale-típusú különlegesség, az ün-
nepre jellemző ánizsos, gyömbéres, szerecsendiós ízvilággal, 
6,5% alkoholtartalommal.

Kapcsolat:
Tóth János
2500 Esztergom Széchenyi tér 16.
Telefon: 06 70 340 51 09
E-mail: beerfortbeers@gmail.com | beerfort.hu

FÜLÖP PINCE
CSILLAGOM

Egy párás palack Csillagommal még ünnepibbé varázsolhat-
ja a karácsonyi vacsorát. Ezt a hungarikum királylányka faj-
tából készült félszáraz gyöngyözőbort bármilyen fogáshoz 
fogyaszthatja. Vigyázat! Egy palack kevés lesz!

ROSÉ

Elég egy korty ebből a roséból és máris kiszakad a hó, a köd és 
a röpködő mínuszok világából. Az eper-málna-vattacukor tri-
ásszal azonnal az enyhe nyári esték jó hangulatát idézheti fel.

Ár:
Kapcsolat:
Ifj. Fülöp István
Telefon: 06 20 775 16 94
E-mail: ifj.fulop.istvan@gmail.com | fuloppince.hu



MÉZESVÖLGY
NAPRAFORGÓMÉZ

Aranysárgától a nap-sárgáig terjed a méz színe. A napra-
forgóméz sajátságos ízű, kellemesen aromás, ízletes méz, 
amely minden édessége ellenére citrusos ízt hordoz. Ás-
ványi anyag tartalma nagyon magas. Sütéshez is kiváló, 
de erősítő, fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő hatása miatt 
vajas kenyérre kenve vagy teába téve is kitűnő.

Kapcsolat:
Kovács Tamás
2510 Dorog Radnóti u. 50.
Telefon: 06 20 342 19 33
E-mail: info@mezesvolgy.hu

PILIS LEVENDULA 
LEVENDULATEA

A levendula harmonikus idegnyugtató, stresszoldó. 
Forrázva, vagy áztatva is használhatja. Tiszta levendu-
lavirágból készült, adalék, ízesítők nélkül. Ezért süte-
ményekhez, húsokhoz, koktélokhoz is alkalmas, önma-
gában, áztatva, vagy mozsárban széttörve.



LEVENDULA SZÖRP

A pilisi lankákon nevelkedett francia levendulák illatos 
virágából készült ez a kellemes, nyugtató hatású szörp, 
ami a romantikus téli esték itala. A levendulavirágokat 
csokrokba szedték és a padláson szárították.

KAKUKKFŰ SZÖRP

A gyerekek kedvence, vidám nevével, jellegzetes, tiszta 
ízével szörpként vagy a reggeli müzli ízesítésére aján-
lott. A szörp nádcukorral készül, semmilyen tartósító-
szert, színezéket, mesterséges anyagot nem tartalmaz.

CSIPKEBOGYÓ SZÖRP

A csipkebogyó immunerősítő és stresszoldó hatása mi-
att közkedvelt, amely tele van C- és E-vitaminnal is. Téli 
megfázás ellen kiváló. A szörp nádcukorral készül, sem-
milyen tartósítószert, színezéket, mesterséges anyagot 
nem tartalmaz.

Kapcsolat:
Nyírő András őstermelő
2517, Kesztölc, Esztergomi út 105.
Telefon: 06 70 37 522 86
E-mail: andras.nyiro@gmail.com



SZIVEK PINCE
RIZLINGSZILVÁNI

Lágyan hívogató illata, kellemesen frissítő savai teszik 
oly szerethetővé ezt a remek bort, hogy a hétköznapok 
legjobb társává váljon. Nem bajnok, nem délceg, nem 
hős. A Barát.

CABERNET SAUVIGNON ROSÉ

Friss szamóca és málnás illata van, mely tovább kísér 
ízében élénk, frissítő savakkal.

Kapcsolat:
Szivek Péter
2517 Kesztölc, Csévi út 25.
Telefon: 06 70 388 77 76
Email: info@szivekpince.hu | www.szivekpince.hu



KOSTEL
SAUVIGNON BLANC 2016

Finom zamatú, kemény karakterű. Illatos, bodzára, egres-
re, csalánra, vágott fűre emlékeztető jegyekkel. Zöldsé-
ges ételekhez, kapros, zöldfűszeres, fehér húsú halételek-
hez ajánlott.

CSERSZEGI FŰSZERES 2016

Muskotályba hajló fűszeres illatú és ízű, élénksavú fe-
hérbor, a bodza és a méz aromáival. Ragukkal készült 
szárnyas ételekhez és egzotikus ételkülönlegességekhez 
ajánlott.

Kapcsolat:
Kostel Étterem és Panzió
2517 Kesztölc Klastrom u. 2.
Telefon: 06 30 487 19 65
Email: info@kostel.hu | kostel.hu



CSODAFA KÉZMŰVES TERMÉKEK
KÉZMŰVES LEKVÁR

A családi manufaktúra lekvárokat illetve szörpöket gyárt 
kis mennyiségben, egészséges, permetszermentes, saját 
termesztésű gyümölcsből. Jelmondatuk: KÉSZÜLT SZERE-
TETTEL!

Kapcsolat:
Gerencsérné Kékesi Judit, őstermelő
Telefon: 06 20 56 70 338
E-mail: g.k.judit74@freemail.hu

A termékekről további információ kérhető 
a Dorog és Térsége Turizmus Egyesület irodájában.

Kapcsolat: Városi és Térségi Programiroda | 2510 Dorog, Bécsi út 42. | 06-30-694-3034
dorog.tdm@gmail.com |      dorogestersege

PELLE-MOLNÁR 
KÉZMŰVES BONBON
KÉZMŰVES CSOKOLÁDÉ

A minőségi alapanyagokból készült kézműves csokoládé 
igazi boldogságbomba, amelyen érződik, mekkora szere-
tettel és gondoskodással alkották meg. Egy falat és máris 
mosoly ül annak az arcára, aki megkóstolja.

Kapcsolat:
Pelle Krisztina, Molnár Gábor
2890 Tata Alkotmány út 2.
Telefon: 06 20 537 66 84
E-mail: info@kezmuvesbonbon.hu


