
Erdészház Turistaszálló 
Bakancsos turistáknak, kék túrázóknak, bringásoknak! 
Három négyágyas szoba, étkező, zuhany, wifi. Egyszerű, 
tiszta,barátságos! A szállóhoz borospince is tartozik.

Cím: Iskola utca 64 :: Telefon: 06/70 375-2286 
E-mail: andras.nyiro@gmail.com :: Web: facebook.com/kesztolc.erdeszhaz

Erika Cukrászda
Gazdag sütemény kínálatunk van, finom kávékat, teákat, 
üdítőket fogyaszthat nálunk. Nyáron saját készítésű 
fagylatokkal várjuk a vendégeket. 

Cím: Kávézó: Szabadság tér, Cukrászda: Tavasz utca 7.
Telefon: 06/30 310-5672

Faház Söröző 
Ha egy korsó hideg sörre vagy üdítőre vágyik, érdemes betérni  
a Faház Sörözőbe. A hétvégéket koncertek, zenés-táncos programok 
színesítik a település legkedveltebb talponállójában.

Cím: Klement utca 16. :: Telefon: 06/30 862-6812

Hering Csaba hentes 
Házi készítésű füstölt húsok és húskészítmények. 
Ízletes kesztölci sonkák, kolbászok, hurkák, 
szalámik mindig frissen, ízletesen. 

Árusítás: Szabadság tér, a CBA mellett, SZ 6-12.

Nemesi Méz 
Különleges kézműves mézeinket a Pilis lábánál gyűjtik a méheink.  
Akác- és virágmézek mellett speciális gyógynövénymézeket is készítünk.

Cím: Esztergomi út 108. :: Telefon: 06/70 634-4424

Kostel Étterem, Panzió, Borház
Az étterem, panzió és borászat hármasa - gyönyörű panorámájával
- egyaránt különleges helyszínt biztosít egy finom ebéd vagy szervezett 
rendezvények számára. Kóstoljon bele a helyi ízekkel gazdagított étlapba! 
Az Országos Kékkör Szolgáltatáshálózat tagja, kerékpáros szervízponttal.

Telefon: 06/30 487-1965 :: E-mail: info@kostel.hu :: Web: www.kostel.hu

Pilisi Levendula
Büfénkben szendvicset, üdítőt kínálunk. Családi kertészetünkben 
levendulát termesztünk. Finom, illatos levendulaszörpöt készítünk, 
különleges ízesítőket, nagyszerű szappanokat, fürdősókat. Szívesen 
fogadunk vendégeket, bemutatjuk a levendulatermesztés titkait, 
és közös szörpfőzésre, kóstolásra is hívjuk az érdeklődőket. 

Nyitva tartás: SZ-V 9-19 :: Cím: Esztergomi út 105 :: Telefon: 06/70 375-2286
E-mail: andras.nyiro@gmail.com :: Web: www.facebook.com/pilisilevendula

Légrádi Méhészet és Kertészet 
Kis családi méhészetünkben repce, akác, vegyes virágmézünk 
és mézontófű mézünk is van. Örömmel bemutatjuk méhesünket 
annak, aki kíváncsi a méhek csodálatos életére, szívesen megmutatjuk 
a méhészkedés eszközeit, feladatait, mézkóstolókat is szervezünk. 

Légrádi-Horkics Angéla :: Telefon: 06/70 978-3051
E-mail: horkica@gmail.com

Tölgyfa Büfé
A Pilis lábánál közvetlenül az Országos Kék-Túra útvonal mellett található 
a Tölgyfa Büfé, ami egyben Kék-Túra bélyegző hely is. Csodálatos erdei 
környezetben várjuk egész évben vendégeinket. Csoportokat 30 főig 
fogadunk, előre egyeztetett menüvel. Nyáron sátorozási lehetőség 
a büfével szemben található réten.

Nyitva tartás: Cs-P: 15:30-20, SZ-V 10-20 :: Telefon: 06/30 247-8612
Email: tolgyfabufe@gmail.com :: Web: www.klastrompuszta.hu

Sasfészek Turistaház
A turistaházban 12 ágy található, de jó idő esetén a ház melletti területen 
sátrazni is lehet. Sem áram, sem víz nincsen a házban, ezért a világítás 
petróleum lámpával történik, és mindent magaddal kell hozni. 
Mosakodásra összegyűjtött esővizet lehet használni. A házban mindig 
van bekészítve tűzifa, így télen vagy hideg esetén is használható.

Kardos Jenő :: Telefon: 06/20 591-6806

Velmo Tanya
A családi gazdaságunk közel húsz tehén tején alapul, amelyből 
túró és sajtok készítünk. Szívesen fogadunk csoportokat is, 
akik bekukkanthatnak az állattartaás és a tejfeldolgozás titkaiba.

Telefon: 06/70 776-1848

Szivek Pince
Fiatal dinamizmus, hagyományos értékek. Célunk borainkon keresztül 
bemutatni a termőhely összetettségét, gazdagságát. Kis családi borászat 
a miénk, országos népszerűséggel. Több generáció óta  
foglalkozunk szőlőműveléssel, borászattal. 

Cím: Klastrom utca :: Telefon: 06/70 388-7776
E-mail: info@szivekpince.hu :: Web: www.szivekpince.hu

A KESZTÖLCI LEGENDÁKRÓL

Az én hazám Kesztölc. Kedves, hangulatos falu, amelyet a Pilis fehér sziklái, 
sűrű erdei vesznek körül. Gazdag múltja van, közel 950 éves.  Itt alapították 
a Pálos Rendet 1250-ben. A kolostor romjai ma is láthatóak Klastrompusz-
tán. Gertrudis halálát ide képzelte a szájhagyomány, erre a legendára utal 
a Bánk Bán utca neve. A tatárjárásra emlékeztet a Tatárszállás dűlőnév.
Az én hazámban mély tisztelettel, könnyezve éneklik a bányász himnuszt, 
emlékeznek a hozzátartozóikra. A lelkükbe vésődött, miközben a bánya ke-
nyeret adott, életeket is rabolt.

Az én hazámban szlovákul beszél, aki akar, és aki tud. Tudja, hogy a legjobb 
szőlő a Pri Urbánku környékén terem, és a kapusznik akkor jó, ha sok káposz-
ta van benne, és a formája olyan, mint a butelár.

A „Tá kestúcká veža” dallama haza vezet, a falu felett őrködő templomhoz, 
a kedvesekhez a temetőbe, a végeláthatatlan szőlősorokhoz. A Pilishez, 
amely az állandóságot és a halhatatlanságot jelenti nekünk kesztölcieknek.

Radovics Istvánné
alpolgármester
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