egannyi
i szalvéták m
MAKI húsvét
Ft/cs.
változatban:

300

Húsvéti
lítô illattól
Coccolino öb
nbözô
függôen külö
Ariel mosógél
/db (20 mosás) 1,3 l
Ft
kiszerelésben 0ml (516Ft/l),
95
Ft
1 l (490Ft/l),

490

akció!
vegyi áru Tusfürdô Baba

1190
Ft/l)

l)
750ml (653Ft/

Ariel mosópor
1, 4 kg

(975Ft

Vanish
l
folttisztító 1

(915

119Ft0/kg)Ft

Aki polcainkon megtalálja
az akció mértékét
jelzô nyuszikat, vásárlása
értékébôl kedvezményt kap.
Akciónk más akcióval nem összevonható!

690 Ft

A J Á N L A T A

AKCIÓ!

Dávid öltönyök

400 ml

390 /l)Ft

Júlia Divat

vőlegényeknek,
és a násznépnek.
Komplék, kosztümök
árengedménnyel!

(850

Domestos
750 ml

Ft
360 /l)
(480Ft

Mega-Papír 2004 Kft. Kaposvár, Raktár utca 2. (volt Glória üzletház) Tel.: 06-82/526-111 Fax: 06-82/526-112 • info@megapapir.hu
Nyitva: H-P: 8.00-17.00, Szo 8.00-12.00 Az árak bruttó árak az áfát tartalmazzák! Akció a raktárkészlet erejéig, ill .2016. március 21-március 26-ig.

k a p o s vá r i

Kaposvár, Teleki u. 11.
Nyitva: H-P: 9-17.30-ig,
Szo: 9-12.30-ig
Tel.: 06/30/209-5120
Az akció március 19-től április 30-ig,
ill az akciós készlet erejéig tart.

HEGEDüS-HÚSHÁZ

a magyaros ízek háza!

A helyszínen sütött friss hurka- kolbásszal Várjuk!
Továbbá sertés,
850
marha, birka,
g
/k
Ft
0
95
baromfi széles
999 Ft/kg
választékban.
500 Ft/kg

k!
Húsvéti ajánlatun Ft/kg
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T
4 oldalas
melléklet!

TOTYA
kazánok
98.000 Ft-tól!

3 év gyári garanciával!

Lapradiátorok akár

50 % kedvezménnyel!
Komplett fűtésrendszerek nyomott
árakon akár kamatmentes hitelre,
kedvező szállítással

Tel.: 74/570-064 • 0620/947-5970
www.kazandepo.hu • Akció: 2016.03.18-04.15-ig

Arany fülbevaló
vásárlása esetén,
a füllyukasztás
árának felét
a nyuszi
fizeti!

• Újdonságok
• Események

•T
 rattoria

kiszállításos étlap

• Ízelítő megújuló
étlapunk kínálatából!

Prima!
Trattoria la os szívében.
belvár
Egy kicsi Itália a

Rendelésfelvétel: 82/510-547 • 06-30/580-4050
Kaposvár, Fô u. 2. • www.trattorialaprima.hu

Vigyázz, kész, rajt!
ME-400 szekrénysor LED világítással
TRÓJA rugós
franciaágy

Arany és ezüstékszer kereskedelem,
Törtarany felvásárlás
Ékszerjavítás és tisztítás azonnal!
Nemesacél és
ékszerek

Ft
119 900
99 900 Ft

Kaposvár, Fõ u. 7. (Európa park)
Tel.: 82/320-573 Az akicó március 21-26-ig tart.

AKCIÓ INDUL!
DA-200 konyha LED világítás- E-200 konyha munkalapsal munkalappal, mosogatóval pal, mosogatóval, lábon
álló

Ft
79 900

74 900 Ft

Ft
69 900

61 800 Ft

Ft
79 900

72 900 Ft

HORIZONT BÚTOR

Ft
184 700

139 900 Ft

minden
ami tető

Síremlékek,


Trapézlemez T-18
Készletről azonnal!

1750 Ft/m

2

Különböző táblaméretben,
vörösesbarna színben.

Matucza Gránit

kripták,
Termékeinket minőségi
alapanyagokból
készítjük
urnasírok
megrendelőink részére.
 Gránit, márvány, Legjobb minőséget,
mészkő termékek legjobb áron!

Kaposfő

Az akció: 2016. március 19-31-ig tart.

NYITVA TARTÁS

TEL.: 82/526-260

Viva extra rugós franciaágy FLO sarok extra rugós
• nyitható • ágyneműtartós

Kaposvár, Petőfi tér 1-3. Szarvas üzletház (a biobolt mellett) Tel.: 06-30/819-6285

100x60cm

101 500 Ft

ISTRIA sarok
• nyitható • ágyneműtartós

Belvárosi
Ékszerüzlet

A hét minden napján nyitva vagyunk, hétfőtől péntekig 6:00-17:30-ig, szombaton 6:00-13:00-ig.

www.matuczagranit.hu

Erdőmester Facentrum

(zöld épületben az Agip benzinkút előtt)
Nyitva: H-P-ig: 7-17-ig, Szo: 8-12-ig
Tel.: 82/526-260; 06-20/984-1038
e-mail: postmaster@fatelep.t-online.hu

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 219., Mobil: 30/901-4372, 30/678-5252, 82/713-585

Kaposvár, Kanizsai u. 43.
Tel/fax: 82/412-630

Lehetetlen? Bútorban? Új konyhájához,
új beépíth
háztartá ető
Nem ismerjük!
si gép
e
ingyenes k,
szállításs
al!

IBIZA nyitható kanapé

66 100 Ft

59 900 Ft

www.horizontbutor.com Kaposvár, Rákóczi tér 9–11. Tel.: 82/414-476 Konyhabútorát egyedi méretben is elkészítjük!
Nyitva: H–P: 9–17.30, SZO: 8–12, V: Zárva
CETELEM hitelkárDombóvár, Kórház u. 7. Tel.: 74/460-023 A garantált minõség! tyát elfogadunk!
Nyitva: H–P: 9–17.30 SZO: 8–12. V: Zárva
Áraink 2016. II. 1–III. 31-ig, vagy a készlet erejéig érvényesek. A képek illusztráció jellegûek. Az esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk!

Beépíthető és szabadonálló háztartási gépek, mosógatók, csaptelepek egyre nagyobb választéka.

Nyitva: H-P: 9-17:30 Szo: 9-12 • www.hegedesign.hu • info@hegedesign.hu

Csok-kal nálunk is könnyebb!

A nálunk megrendelt bútor gyártása esetén. Részletek az üzletben.

A város legjobb
pizzája!

144 200 Ft

Sertés lapocka 
Sertés comb
s
Sertés karaj csonto
Csirke comb
1499 Ft/kg Disznótoros
Csirke mell
:
kiszállítása
Füstölt termékek
g
/k
Ft
rendezvényekre,
1099
Füstölt csülök
g összejövetelekre,
/k
Ft
99
12
Kötözött sonka
1650 Ft/kg baráti találkozókra.
Darabolt sonka 
 1499 Ft/kg Az akció 2016. március 19-től
Házi füstölt kolbász
március 31-ig tart.

xI. évfolyam 4. szám IdÕszaki Információs kiadvány

Áruhitel!

2016. március 19.

Kiss-Villa Curpad Étterem
Kaposváron egyedülálló!

Tradicionális barbecue specialitások és
kézmûves hamburgerek 6-14 órás sütési idôvel
házi, fôzött szószokkal!
Kaposvár, Rákóczi tér. 3.

Kassai Fogadó

enüsorral
Fantasztikus mfogadó
kíván a Kassaivéti Ünnepeket!
Kellemes Hús

• Ajtók-ablakok-beltéri ajtók
(fa, műanyag, német minőség, 5-6
légkamrás rendszerek,1.0 üvegezéssel)

(A Borostyán Hotel alatt a színházzal szemben)

www.villacurpad.hu
Információ: +36-70/323-6900

Villa-Curpad Lakodalmasház Kiskorpád

társasházaknak és
magánszemélyeknek
Panelprogramok, javítások!

Kiskorpád, Szabadság tér 2. • www.villacurpad.hu
Tel.: +36-70/323-6900 • info@villacurpad.hu

2016-ban, megédesítjük lakodalmát:

• Festés-mázolás,
villanyszerelés

- ingyenes helyszíni esketés - Ingyenes terembérlet
- Ingyenes csárdajárat - Ingyenes székszoknya - Ingyenes alapdekoráció

kőműves munkák, bontás, beépítés

Ingyenes csokiszökôkút, appartman az ijfú párnak
Sátras lakodalmak, 400 Fôig,
akár kitelepüléssel is! Exkluzív rendezvénysátor
bérbeadása Az idôpontokról érdeklôdjön telefonon.
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Asztalfoglalá

• Pala és lapostetők
szigetelése többféle szín és minta

gyében:

Medveha

gymás

gessé

gek
a Turul Étt
eremben
2016. márc
ius 25-28ig
mestersza
kácsunk
ajánlásáva
l

Kaposmérő, Rákóczi u. 9.
www.kassaifogado.hu +36 82 686 400
kassai.fogado@gmail.com

Akár tavaszi vagy nyári
előrendeléssel is,
még a 2015-ös áron

• Klímák szerelése,
forgalmazása garanciával,
rengeteg referenciával!
• Ingyenes kiszállás, felmérés
részletfizetési lehetőség!

Hívjon most! megegyezünk!

+36-30/245-8969
+36-30/270-6533

Vőlegényeknek és a násznép
minden férfitagjának
teljes öltözéket kínálunk!

Turul Étterem és Panzió

7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 9. Tel.: 82/ 417-014 • 82/ 510-747

Email: info@turuletterem.hu • Web: www.turuletterem.hu

Kaposvár, Irányi D. u. 12. Tel.: 06-70/311-9286
Sofi sarok kanapé
2 karfás, rugós 230x155 cm
fekvőfelület: 140x200 cm

Frida gardrób 120 cm

61.900 Ft

A Ford Tóth kaposvári
felépítmény
gyártó részlege

karosszéria
lakatos
szerkezeti
lakatos

T +00(0)000 00 00
F +00(0)000 00 00
name@forddealer.hu
forddealerurl.hu

munkatársat keres.

Pályakezdők
jelentkezését is várjuk.
Időpont egyeztetés:
+36-30/685-48-42
Tóth és Tsa Kft.

82 686 40

30% kedvezménnyel!

A tavasz je

ételkülönle

Kínálatunkból:

• Redőnyök, szúnyoghálók
szalagfüggönyök
• Teljeskörű lakásfelújítás!
Az akció 2016. március 19-től visszavonásig tart.

-

Akció!

v

-

Egyszemélyes rugós
heverő 90x200 cm

83.900 Ft

Kaposvár
Újpiac tér 4.
(a távolsági buszpályaudvarnál, volt CBA helyén)
Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek 830-1730
Szombat 830-1300
Üzlet telefonszáma:
06-20/244-7337

Csővázas szék
(fehér-fekete)

47.900 Ft

3.490 Ft

Itt a tavasz épitkezzünk,
ki a kertbe piknikezzünk!
Kéne gyorsan fa meg zsindely
ÉpítÔanyag forgalmazás - fuvarozás oszloptartó, meg még mi kell?
Kaposvár, Raktár u. 25. (Füredi út körforgalomnál)
Csatorna és néhány csavar
Telefon: 82/416-119 • www.kaposepker.hu
Kapos-Épker hoz is hamar!

Kapos-épker

Használt bútorok,
ágyak, székek nagy
választékban
kaphatók!

Kaposvár, Damjanich u. 98.
T +36 (82) 421-421
www.fordtoth.hu
www.tetauto.hu

Az ajánlat 2016.
március 19-től
a készlet
erejéig tart.
A nyomdai
hibákért
felelősséget nem
vállalunk.

„Más, de nem kevesebb!”
Az Ön adójának
számunkra
érték!

1%-a

Kitti konyha MDF
200 cm

121.900 Ft

Fenyő étkező 4+1
lapra szerelt

Megnyílt!
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Gyermekeinket tehetjük
boldogabbá általa!

Kaposfüred, Állomás utca 17/b.

Vincze Tímea
Bejelentkezés:

Közhasznú Alapítvány

Adószámunk: 18511000-1-14

49.900 Ft

0630/777-5810

Szeretettel várom kedvencét!

ÉPÍTSD MAGAD!
Egy helyen minden, ami kell!
zsindelyek: zöld, barna, vörös színben
faanyag nagy választékban: gerenda,
szarufa, palló, deszka, lambéria
csavarok, oszloptartó, csatorna, trapézlemez

Trattoria Hírmondó
Harangozó Ferenc mesterszakács ajánlásával

A város legjobb pizzája!
A reprezentatív internetes közvélemény kutatások
és a szakmai ítészek értékelése alapján,

Kaposváron a Trattoriában sütik a legjobb, legfinomabb pizzát!
Fantasztikus akciónk keretében 890 Ft-ért Te is
kedvedre rendelhetsz a 70 féle pizzánk közül.
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ének.
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Kiváló képességű mesterszakácsaink
tradicionálisan, házilag, kézzel készített tésztákkal
és a méltán világhírű itáliai konyha
remekeivel varázsolják el
Önt a kulináris élvezetek világába.

Trattoria la Prima az első a belvárosban, a Fő téren a volt Royal helyén.

Asztalfoglalás a 30/303-2917-es telefonszámon • www.trattorialaprima.hu • www.facebook.com/trattorialaprima

Az akció 2016. március 16-tól visszavonásig tart.

Trattoria la Prima!
egy kicsi itália a belváros szívében.

Előételek

Halételek

Rántott sajt................................................................................................................. 990 Ft
Libamáj primőr zöldségekkel................................................................................. 2790 Ft
Bivaly mozzarella paradicsommal.......................................................................... 1690 Ft
Mascarponés padlizsánkrém a ház pizzakenyerével.............................................. 1990 Ft
Füstölt lazac szeletek tejszínes torma habra ültetve, padlizsános bruschettával.1990 Ft
Grissini pármai sonkával tekerve, sárgadinnye vitorlával..................................... 1890 Ft

Kagyló paradicsomos szószban............................................................................... 1790 Ft
Rántott harcsafilé..................................................................................................... 1790 Ft
Pisztráng grillen...................................................................................................... 2290 Ft
Lazac steak fokhagymával, kapribogyóval,
koktél paradicsommal egybe sütve, fehérboros snidlingmártással....................... 2990 Ft
Fokhagymás petrezselymes vajon sült lazacfilé...................................................... 3390 Ft
Grillezett fogasfilé zöldpestoval, pirított mandulával............................................ 2990 Ft
Rántott fogasfilé parmezános majonézmártással................................................... 2990 Ft

Levesek

Paradicsomleves........................................................................................................ 490 Ft
Tyúkhúsleves gazdagon.............................................................................................. 620 Ft
Négy sajtkrémes leves gorgonzolás pirítóssal........................................................... 790 Ft
Vargányakrémleves.................................................................................................... 990 Ft
Fokhagymakrémleves mozzarellás pirítóssal........................................................... 790 Ft
Üde, mentás eperkrémleves lime habrózsával......................................................... 990 Ft
Fahéjas szeder leves vanília fagylalt galuskával....................................................... 990 Ft

2 Fős válogatások

Halvariáció: grillezett lazac derék, scampy nyárs, panírozott fogas filé,
vaslapos harcsa érmék, rizs, párolt zöldségek, petrezselymes burgonya,
halmártás, citrusos mártás............................................................................. 7990 Ft
Szárnyas kavalkád: csirkemell falatok szezámos bundában, rosé kacsamell,
kacsamáj raguval töltött pulykamell, mozzarellával, szárított paradicsommal
töltött csirkemell bundázva, zöldséges rizs, petrezselymes burgonya,
steakburgonya.................................................................................................. 6590 Ft
La Prima: grillezett tarja, csirke roston, szűzérmék tejszínes gombaraguban,
kacsacomb narancságyon sütve, pármai sonkával és mozzarellával töltött
sertés java bundázva, steakburgonya, párolt rizs, grill zöldségek................. 6590 Ft

Rizottók

Tengergyümölcsei rizottó........................................................................................ 1490 Ft
Kacsaragus, fokhagymás rizottó, parmezánsajt forgácsokkal................................ 2290 Ft
Spenótos, csirkés rizottó parmezánnal................................................................... 1790 Ft

Tészták

Szárnyas ételek

Spaghetti aglio, olio e peperoncino
fokhagyma, olaj, erős paprika, parmezán......................................................... 920 Ft
Spaghetti al pomodoro
paradicsomszósz, parmezán.............................................................................. 990 Ft
Spaghetti alla Bolognese
paradicsomszósz, darált hús, sárgarépa, hagyma, parmezán........................ 1090 Ft
Spaghetti alla Carbonara
tejszínes szósz, tojás, szalonna, hagyma, parmezán....................................... 1090 Ft
Penne ai quattro formaggi
tejszínes szósszal, 4 féle sajttal....................................................................... 1190 Ft
Gnocchi (4 sajt pomodoro és bolognese)................................................................ 1190 Ft
Penne con crema di salmone
tejszínes lazacszósz, parmezán....................................................................... 1290 Ft
Spaghetti Frutti di Mare
tengergyümölcsei, parmezán.......................................................................... 1290 Ft
Penne alla Bolognese
paradicsomszósz, darált hús, sárgarépa, hagyma, parmezán........................ 1090 Ft
Lasagne al forno
lasagne jól átsütve............................................................................................ 1490 Ft
Canelloni alla parteneopea al forno
túró, spenót, parmezán................................................................................... 1490 Ft
Spagetti Matriciana
paradicsomszósz, szalonna, hagyma............................................................... 1390 Ft
Penne paradicsomszósszal...................................................................................... 1290 Ft
Penne csípős paradicsomszósszal........................................................................... 1290 Ft
Penne tejszínes lazacszósszal.................................................................................. 1690 Ft
Canelloni túróval, spenóttal töltve, átsütve............................................................. 1790 Ft
Tortellini tejszínes szósszal, sonkával..................................................................... 1490 Ft
Kacsa ragus tagliatelle parmezán sajttal................................................................ 1990 Ft
Fusilli tejszínes csirkés cukkini raguval................................................................. 1890 Ft
Pappardelle vargánya raguval, tejszínes pestoval.................................................. 1790 Ft
Ravioli brokkolival pancettával, fokhagymás olivával, csirkemell darabokkal...... 1890 Ft
Tagliatelle gorgonzolás parajmártással.................................................................. 1990 Ft
Canelloni ala calabrese csípős kolbász, hagyma, paradicsom................................ 1490 Ft

Grillezett csirkemell steak........................................................................................ 690 Ft
Rántott csirkemell..................................................................................................... 690 Ft
Hawaii csirkemell (ananász, sonka, sajt).................................................................. 790 Ft
Csirkemell mozarellával, paradicsommal csőben sütve........................................... 790 Ft
Csirkemell szezámos bundában................................................................................ 690 Ft
Csirke Caprese......................................................................................................... 1990 Ft
Csirke saltimbocca fehérboros parmezánmártással.............................................. 2190 Ft
Pecorino sajttal töltött csirkemell vaslapon sütve, vele sült fokhagymás,
bazsalikomos paradicsom ágyon..................................................................... 2190 Ft
Konfitált kacsacomb narancsos aszaltszilva raguval............................................... 2890 Ft
Rosé kacsamell fahéjas szedermártással................................................................ 2990 Ft
Kacsatál – rosé kacsamell, ropogós kacsacomb, grillezett libamáj almás
pároltkáposztával, snidlinges burgonyával .................................................... 3890 Ft
Libamáj szeletek zöldfűszerekkel sütve vaslapon sült paradicsom
karikákkal és gomba kalapokkal tornyozva.................................................... 4390 Ft

Sertés, Vad, Marha

Cordon Bleu............................................................................................................... 790 Ft
Rántott sertés karaj................................................................................................... 890 Ft
Cigánypecsenye – grillezett tarja fokhagymával ízesítve, kakastaréjjal................... 990 Ft
Sertéshús sonkával, sajttal átsütve ......................................................................... 1190 Ft
Sertéskaraj mozzarellával, cukkinivel, aszalt paradicsommal töltve.................... 1990 Ft
Rozmaringos hátszín steak fehérboros rizottóval.................................................. 2490 Ft
Kakukkfüves szarvasragu pirosra sült burgonya tallérokkal feladva.................... 2590 Ft
Sertésszűz mignonok bacon-be tekert zöldbab rőzsével kínálva, zsályás,
fehérboros pecsenyelével locsolgatva.............................................................. 2590 Ft
Parmezános morzsába forgatott szűzérmék arany színűre sütve,
zöldpestóval kevert tartármártással................................................................ 2590 Ft
Bőrében ropogósra sütött csülök dinsztelt káposztával
és hagymás törtburgonyával tálalva................................................................ 2890 Ft
Grill tál la Prima (4 féle húsos,grill zöldséges)..................................................... 2990 Ft
Pármai sonkával, zöldfűszerekkel göngyölt sertés szűz......................................... 3190 Ft
Bordírozott bélszínsteak vargányagomba ragu talapzaton.................................... 3390 Ft
Bélszín grillen.......................................................................................................... 3690 Ft
Szalonnával tűzdelt szarvasfilé vörösboros erdei gombás raguval,
burgonya krokettel körítve.............................................................................. 3790 Ft

Trattoria kiszállításos étlap

Expressz

házhozszállítás

Minden 32 cm-es Pizza kiszállítva csak 890 Ft

Pizzák

32 cm

45 cm

1. Pizza Margherita.......................................................................... 890 Ft........ 1790 Ft
paradicsomszósz, sajt, paradicsom karika
2. Pizza al funghi.............................................................................. 890 Ft........ 1990 Ft
paradicsomszósz, sajt, gomba
3. Pizza al salame............................................................................. 890 Ft........ 1990 Ft
paradicsomszósz, sajt, szalámi
4. Pizza funghi e salame.................................................................. 890 Ft........ 1990 Ft
paradicsomszósz, sajt, gomba, szalámi
5. Pizza al prosciutto........................................................................ 890 Ft........ 1990 Ft
paradicsomszósz, sajt, sonka
6. Pizza funghi e prosciutto............................................................ 990 Ft........ 1990 Ft
paradicsomszósz, sajt, gomba, sonka
7. Pizza Spinacio.............................................................................1090 Ft........ 1990 Ft
paradicsomszósz, sajt, spenót, bacon, tükörtojás
8. Pizza Morgan...............................................................................1190 Ft........ 1990 Ft
paradicsomszósz, virsli, lilahagyma, sajt
9. Pizza prosciutto e uovo..............................................................1090 Ft........ 2090 Ft
sonka, habart tojás, sajt
10. Pizza prosciutto, ananas........................................................... 990 Ft........ 2090 Ft
paradicsomszósz, sonka, ananász, sajt
11. Pizza Giovanni...........................................................................1090 Ft........ 2090 Ft
kapros-tejfölös alap, sonka, natúr csirke, kukorica, vöröshagyma, sajt
12. Pizza Contadina.......................................................................... 990 Ft........ 2090 Ft
paradicsomszósz, sajt, szalonna, hagyma
13. Pizza Bolognese........................................................................1090 Ft........ 2090 Ft
paradicsomszósz, sajt, bolognai ragu
14. Pizza 4 satgioni.........................................................................1090 Ft........ 2090 Ft
paradicsomszósz, sajt, sonka, szalámi, gomba, hagyma
15. Pizza del Diavolo........................................................................ 990 Ft........ 2090 Ft
paradicsomszósz, sajt, szalámi, pepperoni
16. Pizza alla boscaiola..................................................................1190 Ft........ 2090 Ft
p.szósz, sajt, csirkemell darabok, kolbász, zöldpaprika
17. Pizza Exotico..............................................................................1190 Ft........ 2090 Ft
sajt, tejszínes csirkemell ragu, ananász
18. Pizza Calzone (Batyus)............................................................1090 Ft........ 2090 Ft
paradicsomszósz, sonka, olivabogyó, fokhagyma, füstölt sonka, sajt
19. Pizza all’ungherese..................................................................1090 Ft........ 2090 Ft
paradicsomszósz, sajt, szalonna, kolbász, hagyma, erős paprika
20. Pizza Piedone............................................................................1090 Ft........ 2090 Ft
paradicsomos alap, füstölt sonka, kukorica, bab, tükör tojás, sajt
21. Pizza 4 formaggi.......................................................................1090 Ft........ 2390 Ft
paradicsomszósz, 4 féle sajt
22. Pizza tonno e cipolla................................................................1090 Ft........ 2390 Ft
paradicsomszósz, sajt, tonhal, hagyma
23. Pizza Veronai............................................................................... 990 Ft........ 2390 Ft
paradicsomso alap, sonka, szalámi, vöröshagyma, gomba, brokkoli, sajt
24. Pizza Caprese............................................................................1190 Ft........ 2390 Ft
paradicsomszósz, sajt, csirkemell darabok, gomba, pepperoni
25. Pizza Szalvatore.......................................................................... 990 Ft........ 2390 Ft
paradicsomos alap, virsli, füstölt sonka, kukorica, főtt tojás, sajt
26. Pizza Greco.................................................................................. 990 Ft........ 2390 Ft
paradicsomszósz, sajt, ruccola, bazsalikom, feta, olivabogyó
27. Pizza Prego................................................................................1190 Ft........ 2390 Ft
paradicsomszósz, sajt, savanyú káposzta, kolozsvári szalonna, füstölt csülök, tejföl
28. Pizza Roberto............................................................................1090 Ft........ 2390 Ft
paradicsomszósz, sajt, csirke csíkok, brokkoli, fokhagyma, füstölt sajt
29. Pizza Messicano........................................................................1090 Ft........ 2390 Ft
paradicsomszósz, sajt, füstölt szalonna, bab, kukorica, chilli, lilahagyma

Saláták

Insalata Regina - vegyes saláta sonkával, sajttal és ananásszal............................. 1190 Ft
Insalata Cézár - csirkemell...................................................................................... 1250 Ft
Insalata Sorrentina – érlelt – mozzarella sajt, sonka,
paradicsom, olivabogyó, hagyma, oregano...................................................... 1190 Ft
Insalata Capri - vegyes saláta csirkemell darabokkal és mozzarella sajttal és capri bogyóval.1290 Ft
Insalata Vesuviana - érlelt - csirkemell darabok, mozzarella sajt, sonka,
paradicsom, oliva, hagyma, oregano .............................................................. 1290 Ft
Insalata di salmone – vegyes saláta lazaccal........................................................... 1450 Ft
Insalata frutti di mare - tengergyümölcse saláta................................................... 1450 Ft
Insalata Nizzarda - vegyes saláta tonhallal és tojással........................................... 1490 Ft
Friss kevert saláta füstölt kacsamell forgácsokkal................................................. 1990 Ft
Rio Mare friss kevert saláta grillezett tengeri halakkal, tojással........................... 2090 Ft
Görögsaláta – uborka, paradicsom, lilahagyma, olivabogyó, paprika, feta sajt)... 1590 Ft
Görögsaláta szezámos csirke szalagokkal............................................................... 1790 Ft
Oregano Lazacos saláta – vegyes saláta lazaccal..................................................... 2290 Ft
Tonhal saláta - érlelt saláta - paradicsom, olivabogyó, hagyma, tonhal, oregano .1890 Ft
Nagy adag vegyes saláta minden extrával (2 személyre)........................................ 3290 Ft
Mediterrán saláta 3 féle sajttal, gyümölcsökkel, dióval......................................... 1790 Ft

Köretek

Párolt rizs.................................................................................................................. 290 Ft
Hasábburgonya.......................................................................................................... 340 Ft
Burgonya krokett....................................................................................................... 340 Ft
Grillezett vastaghúsú zöldségek................................................................................ 450 Ft
Vegyes saláta.............................................................................................................. 390 Ft
Burgonyapüré............................................................................................................ 390 Ft
Steakburgonya........................................................................................................... 390 Ft

Savanyúságok

Csemege uborka, Házi vegyes vágott, Káposztasaláta, Ecetes alma paprika............ 290 Ft
Uborkasaláta, Paradicsomsaláta............................................................................... 390 Ft

Desszertek

Palacsinták 2db/adag: fahéjas, kakaós, nutellás, csokoládés,
túrós-áfonyás, ízes, túrós, áfonyás..................................................................... 390 Ft
Somlói galuska........................................................................................................... 490 Ft
Gesztenyepüré........................................................................................................... 490 Ft
Tiramisu..................................................................................................................... 490 Ft
Gundel palacsinta...................................................................................................... 490 Ft
Tiramisu Fragola / Epres Tirmaisu........................................................................... 890 Ft
Ananászos mascarpone krém.................................................................................... 790 Ft
Citrusos, vaníliás ricotta pohárkrém mentás limetta zselével................................. 790 Ft

Plusz feltétek

• Mozzarella 200 Ft • Juhsajt 300 Ft • Feta sajt 300 Ft • Parmezán 350 Ft
• Tojás 100 Ft • Kapribogyó 150 Ft • Paradicsom 100 Ft • Gomba 100 Ft
• Spenót 100 Ft • Ananász 100 Ft • Pepperoni 100 Ft • Hagyma 100 Ft
• Olivabogyó 150 Ft • Lilahagyma 100 Ft • Ruccola 100 Ft
• Savanyú káposzta 100 Ft • Brokkoli 100 Ft • Bab 100 Ft • Kukorica 100 Ft
• Kőrözött 150 Ft • Vegyes zöldség 100 Ft • Grill zöldség 350 Ft • Sonka 200 Ft
• Szalámi 200 Ft • Bacon 200 Ft • Szalonna 200 Ft • Kolbász 200 Ft
• Füstölt sonka 200 Ft • Csirkemáj 300 Ft • Csülök 300 Ft • Tonhal 300 Ft
• Csirkemell 300 Ft • Sertésszűz 400 Ft • Hátszín csíkok 450 Ft
• Bolognai ragu 300 Ft • Szardínia 250 Ft • Kagyló 350 Ft • Pármai sonka 400 Ft
• Tengergyümölcsei 380 Ft • Ketchup, majonéz, paradicsomszósz 150 Ft
Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és forintban értendőek. Az akciók 2016. március 19-től
visszavonásig tartanak. Ételeink árai a csomagolást is tartalmazzák!
Azonos feltétek cseréje ingyenes! Kiszállítási idő 30-60 perc városon belül.
Ezen szórólapon szereplő árak csak házhoz szállítás esetén érvényesek
A házhozszállítás Kaposváron belül ingyenes, 20 km-es körzetben településenként 300 Ft.

3490 Ft feletti rendelés esetén 1,25 l Coca-Cola termék ajándékba.

Várjuk megrendeléseiket! Jó étvágyat kívánunk!

www.trattorialaprima.hu • facebook.com/trattorialaprima
 82/510-547
06-30/580-4050 Kaposvár, Fő utca 2. Kiszállítás V-Cs: 10 -22 -ig • P-Szo: 10 -23 -ig
00

Minden 32 cm-es Pizza kiszállítva csak 890 Ft
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30. Pizza Velence.............................................................................1090 Ft........ 2390 Ft
paradicsomos alap, sonka, szalámi, paradicsom, sajt
31. Pizza Gaba.................................................................................1090 Ft........ 2490 Ft
paradicsomos-chilis alap, szalámi, gyros hús, lilahagyma, főtt tojás, sajt
32. Pizza al prosciutto di Parma..................................................1290 Ft........ 2690 Ft
paradicsomszósz, sajt, pármai sonka, ruccola
33. Pizza al Frutti di Mare.............................................................1190 Ft........ 2490 Ft
paradicsomszósz, sajt, tenger gyümölcsei
34. Pizza Füsti.................................................................................1190 Ft........ 2490 Ft
fokhagymás-paradicsomos alap, kolbász, csülök, bab, vöröshagyma, tejföl, sajt
35. Pizza Cacciatore........................................................................1190 Ft........ 2490 Ft
paradicsomszósz, sajt, fűszeres hátszín csíkok, erdei gomba
36. Macskafogó.................................................................................1290 Ft........ 2590 Ft
paradicsomszósz, csirkemell, szalonna, vegyes zöldség, paradicsom, füstölt sajt
37. James Bond................................................................................1190 Ft........ 2490 Ft
paradicsomszósz, sajt, csirkemell, szalonna, hagyma, pepperoni
38. Jimmy..........................................................................................1190 Ft........ 2390 Ft
paradicsomszósz, sajt, csirkemáj, hagyma, gomba, zöldpaprika
39 Húsimádó....................................................................................1290 Ft........ 2590 Ft
paradicsomszósz, sajt, bolognai ragu, füstölt sonka, szalonna, kolbász, szalámi
40. La Maffia.....................................................................................1190 Ft........ 2390 Ft
paradicsomszósz, sajt, szalámi, füstölt sonka, chili, gomba, oliva
41. Vega.............................................................................................1090 Ft........ 2490 Ft
paradicsomszósz, sajt, grillezett zöldségek
42. Sonka, kukorica.......................................................................... 990 Ft........ 2090 Ft
paradicsomszósz, sajt, sonka, kukorica
43. Songoku......................................................................................1090 Ft........ 2390 Ft
paradicsomszósz, sajt, sonka, gomba, kukorica
44. Torkos.........................................................................................1090 Ft........ 2390 Ft
paradicsomszósz, füstölt sajt, szalonna, fokhagyma, tejföl
45. Don Corleone.............................................................................1190 Ft........ 2490 Ft
tejfölös alap, sajt, csirkemell, bacon, zöldpaprika
46. Pizza Zorba’s - félbe hajtott...............................................1190 Ft....... 2390 Ft
gyros hús, csem. uborka, paradicsom, tzaziki szósz, sajt
47. Pizza Gyros..........................................................................1190 Ft....... 2390 Ft
gyros szósz, gyros hús, paradicsom, uborka, lilahagyma, mozzarella
48. Pizza Fitness.......................................................................1090 Ft....... 2090 Ft
par.szósz, kukorica, brokkoli, kaliforniai paprika, fetasajt, mozzarella
49. Pizza Olartiko.....................................................................1090 Ft....... 2090 Ft
mustáros-tejföl, bacon, kolbász, hagyma, kukorica, sajt
50. Pizza Genova.......................................................................1090 Ft....... 2390 Ft
csípős tejföl, bacon, tarja, kolbász, pepperóni, sajt
51. Pizza German......................................................................1090 Ft....... 2090 Ft
tejföl, sonka, paradicsom, lilahagyma, kukorica, sajt
52. Pizza Texas..........................................................................1190 Ft....... 2490 Ft
BBQ szósz, bacon, csirkemell, hagyma, kal.paprika, bab, sajt
53. Pizza Pestacora.........................................................................1190 Ft........ 2290 Ft
paradicsomszósz, tonhal, szardella, olivabogyó, kapribogyó, fokhagyma, sajt
54. Pizza Tutto.................................................................................1090 Ft........ 2190 Ft
paradicsomszósz, sonka, vöröshagyma, fokhagyma, olivabogyó, bacon, sajt
55. Pizza Taglia legna.....................................................................1190 Ft........ 2290 Ft
paradicsomszósz, szalámi, gomba, zöld paprika, tonhal, bacon, sajt
56. Pizza Scampo.............................................................................1190 Ft........ 2190 Ft
bolognai ragu, gomba, vöröshagyma, pepperoni, sajt
57. Pizza Fiesta................................................................................1090 Ft........ 2090 Ft
kőrözött, sonka, szalámi, kaliforniai paprika, sajt
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58. Pizza Laki’s................................................................................1190 Ft........ 2290 Ft
mustáros tejföl alap, gyros hús, lilahagyma, zöld paprika, bacon, sajt
59. Pizza Padrone...........................................................................1090 Ft........ 2190 Ft
paradicsomszósz, szalámi, tarja, vöröshagyma, paradicsom, zöldpaprika, sajt
60. Pizza Forte Pista.......................................................................1090 Ft........ 2090 Ft
erőspista alap, szalámi, gomba, vöröshagyma, bab, sajt
61. Gino.............................................................................................1090 Ft........ 2190 Ft
fokhagymás tejföl, kolbász, tarja, kukorica, tojás, sajt
62. Pizza la Donna..........................................................................1190 Ft........ 2290 Ft
fokhagymás tejföl, tejszínes csirke, brokkoli, kukorica, bab, oliva, sajt
63. Pizza Dirán................................................................................1290 Ft........ 2490 Ft
paradicsomszósz, natúr csirke, füstölt sonka,
olivabogyó, kaliforniai paprika, feta sajt, sajt
64. Pizza Trattoria...........................................................................1290 Ft........ 2590 Ft
bolognai alap, kolbász, fokhagyma, kukorica, bab, sajt, tészta a tetejére
65. Pizza Bella.................................................................................1190 Ft........ 2490 Ft
kapros-tejfölös alap, tonhal, olivabogyó, kukorica, sajt
66. Pizza Pilippo.............................................................................1190 Ft........ 2590 Ft
tejfölös alap, tejszínes csirke, zöld paprika, vegyes zöldség, füstölt sajt, sajt
67. Pizza Márkó...............................................................................1190 Ft........ 2590 Ft
majonézes torma alap, csülök, főtt tojás, lilahagyma, sajt
68. Pizza Jázmin..............................................................................1190 Ft........ 2490 Ft
4 sajtkrém alap, sonka, kukorica, kaliforniai paprika, sajt
69. Pizza Dallas...............................................................................1190 Ft........ 2590 Ft
mustáros-tejfölös alap, natúr csirke, ecetes uborka, főtt tojás, kaliforniai paprika, sajt
70. Pizza Lucius...............................................................................1190 Ft........ 2490 Ft
mézes-mustáros alap, natúr csirke csíkok, barack befőtt, sajt

Az asztalára tesszük a naponta megújuló
kiváló minőségű menüinket
(2 féle leves, 5 féle főétel, kímélő)
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Gyros tál gyros, uborka, paradicsom, saláta, tzatziki, hasábburgonya990 Ft

a
Kaposváron egyedülállóan a város legjobb
k
c pizzájából „pizza snack csiga”
i
is rendelhető, 7 féle ízben.
ó • 1: sajtos • 2: sajt, fokhagyma, spenót • 3: sonka, szalámi, hagyma, sajt • 4: bacon, szalámi,
zöldpaprika, sajt • 5: kolbász, bacon, lilahagyma, sajt • 6: sonka, sajt • 7: szalámi, sajt

2016 a megújulás éve
a Corner Étteremben.

Corner Étterem Erdinger Hamaros
an!!!
BBQ grill és sör teraszán
tradicionális bajor grill ételek és sör különlegességek
széles választékával várjuk Kedves Vendégeinket.
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kínálatunk varázsolja Önöket a mediterrán esték világába.

Havi rendszerességgel

poptarisznya
retro party

Corner Étterem
jót enni, jót inni
egy jó helyen!
Kaposvár, Bajcsy-Zs. u 2.
Tel.: 82/526-326
info@corneretterem.hu
www.corneretterem.hu
Az akció 2016. március 3-tól visszavonásig tart.

B. Tóth
Lászlóval

Torkos csütörtök
a Cornerben!

minden hónap
második csütörtökén

50%

féláron torkoskodhat

corner
gastro
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Ízelítő az évszaknak megfelelően
A városban egyedülálló módon több kiváló

megújuló étlapunk kínálatából:
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Üveg-porcelán diszkont
(Volt Ady Endre utcai Üveg-porcelán diszkont)
Kaposvár, Kanizsai. u. 56. (volt SÁÉV telep) Nyitva: H-P: 9-12-ig; 13-16-ig

Extra akció! Üveg, porcelán és egyéb háztartási termékek
a legnagyobb választékban a legalacsonyabb árakon!
Szalvéták

99 Ft/csomag

Tányéralátét

98 Ft/db

Keverôtál
készlet

998Ft/szet

Vágódeszka

198 Ft-tól

Kenyérvágó
deszka 298 Ft/db

Vázák

1298

Ft-tól

Kaspó készlet

698 Ft/szet

r e s t a u r a n t

Örömmel értesítjük Önöket

megújult weboldalunkról,

ahol modern környezetben könnyen és
kényelmesen válogathatnak termékeinkből, illetve

folyamatosan újuló
akciós kínálatainkból.

Asztalterítô

998 Ft/db

Fakanalak

minden méretben,
Ft/db
formában

Kosár

158 Ft/db
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Kerámia bevonatos
palacsintasütô

Muffinapairok

1598 Ft/db

Kerámia
bevonatos lábas
20 cm: 2898 Ft/db
24 cm: 3798 Ft/db

Szilikon füles
fánksütô 1198 Ft/db
Szilikon füles
kuglófsütô

898 Ft/db

Tepsi
0x4
30,5x2 cm: 448 Ft/db
33,5x22x4 cm: 498 Ft/db

128 Ft/tól

Sütôforma
27x24x7 cm: 698 Ft/tól

Szilikon füles
muffinsütô

1198 Ft/db

Szilikon füles tepsi
30x23x3,5 cm: 798 Ft/db
36x20x3 cm: 898 Ft/db

Egyes üveg - porcelán termékek
végkiárusítása akár
%-os árengedménnyel!

60

Az akció 2016. március 19-tôl március 31-ig tart.

www.koronakaposvar.hu

EZT ÍRJÁK RÓLUNK
VÁSÁRLÓINK:

Vásároljon friss halat
a termelô boltjában!

490
490
890
990

Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg

Ízelítô halkülönlegességeinkbôl:

FRISS Afrikai harcsafilé
2400 Ft/kg
Hekk törzs

LAKODALOM ÉS RENDEZVÉNYHÁZ
HEK ÉTTEREM
- zöldövezeti környezet
- klimatizált terem
- házias, bőséges
ételkínálat
- 3 fogásos vacsora,
éjfélkor svédasztal
- korlátlan italfogyasztás
- udvarias kiszolgálás

- előre kalkulálható árak
- alapdekoráció,
székszoknya
- terembérleti, illetve
felszolgálói díj nincs,
mindez garantált fix
8.000 ft/fő áron.

t
ozot
orlát !
k
k
to
tók
őpon
alha
ra id ég fogl
s
á
g
Balla ámban m
sz

1290 Ft/kg
1990 Ft/kg

Tilápia filé
Fekete tôkehalfilé

2390 Ft/kg

Vadlazac filé 2990 Ft/kg
A teljes áruválasztékunk megtalálható
a www.kodibt.hu honlapon.
Az akció 2016. március 19-tôl március 26-ig tart.

Kaposvár, Füredi u.37.
Tel.: 82/419-921; 30/217-9540

KAPOSVÁRI

Időszaki információs kiadvány
Alapító kiadó: Nyíri Imre E.V. Kaposvár, Töröcskei u. 15/a,
Asz: 64629588-2-34, nytsz: 10911113
Szerkesztő: Nyíriné Molnár Beáta
Megjelenik: Kaposvár, kaposfüred, Toponár, Töröcske,
Kaposújlak, Kaposmérő, Kutas, Böhönye, Kadarkút,
Marcali (családi házak), Osztopán, Somogyjád, Somogyvámos,
Somogyvárterületén 30.000 példányban.
Szerkesztőség: Kaposvár, Petőfi tér 4. 1. em.
Hirdetésfelvétel: 30/908-19-20
E-mail: nyiri.bea@t-online.hu
Nyilvántartási szám: 2.9./935-1/2006.
Az újságban megjelent hirdetések tartalmának valódiságát a kiadó nem
vizsgálja, ezekért sem anyagilag, sem tartalmilag felelősséget nem vállal.

“Mindig sikerül a vevőket valami újjal meglepni.
Na és a kiszolgálás is mindig kiváló.”

Én nagyon haragszom
Rátok!!!! Olyan jók a
szövegek, mindig elolva“Ha valaki itt nem talál magának semmit, menjen a sóhivatalba.”
som, aztán persze kedvem
“Mondtam én, hogy Kaposvár legjobb áruháza !
lesz vásárolni, már
Itt minden van és árban is a legjobb!!”
annyi kütyü-mütyüm van
Tőletek, hogy lassan én is
“Tetszik a humorotok!!!”
kereskedést nyithatok :)”
“Jó áruház, én is gyakran látogatom. Utoljára
Különben nem lesz hová pakolászni.”
praktikus, átlátszó tárolódobozokat vásároltam
különböző méretekben, nagyon jó áron!”

“Nagyon jó az üzlet és jók az árak.”

“Úgy látom, itt nemcsak azt várják,hogy beessen egy
vevő,hanem tesznek is érte.Hajrá Marázplast!”

“Kaposvár legjobb áruháza !! Imádom !”

“Minden, ami a háztartáshoz szükséges itt
megtalálható. Bő áruválaszték, udvarias
kiszolgálás és kellemes környezet.”

“Nagyon jó az üzlet, szeretek ott vásárolni!”

“Jó kis csapat, ilyen helyen én is szívesen dolgoznék.”
“És itt milyen jó, igazi kereskedők dolgoznak, segítők,
köszönet érte , szeretek odajárni.”

“Kocsival, üres csomagtartóval és hátsó üléssel
javasolt a megközelítés.

CSATLAKOZZON HOZZÁJUK ÖN IS!

Kaposvár, Raktár u. 2. • Tel.: (82) 436 022 • Nyitva: H-P: 8-17, Szo: 8-12

Tojótyúk

NR Kertészet

vörös
550 Ft/db

Kaposfő, Kossuth út 3/A (A körforgalomtól 350 m-re)
Tel.: 06-30/628-4877 E-mail: info@nrkerteszet.hu
www.nrkerteszet.hu

elôjegyezhetô!

Kaposvár, Dombóvári út 3.
(állateledel bolt)

áprilisi szállítással!

2016. 03.19-től a készlet erejéig.

Élôhal kínálatunk:

Kárász
Busa
Amur
Ponty

vagy házhozszállítva: 650 Ft/db

0620/204-2382

Dísznövény és Faiskola

Egynyári virágok
április végétől nagy
választékban kapHatók.

Gyümölcsfák 1450 Ft/db áron kaphatók!
/Növények érkezéséről érdeklődjön kertészetünkben/

Kaposvár, Cseri út 49. • email: cser.etterem@index.hu
Kaposvár, Németh I. fs.7. • email: hek.etterem@index.hu
Tel.: 06-70/242-0337 • web: cser-etterem.hu

Törzsök Temetkezés

Marcali hollandbútor bolt és matrac stúdió
Marcali, Kossuth L. u. 19. • Nyitva: H-P: 9-12, 13-17 Szo.9-12 • Tel: 06-30/235-7006 • www.mhbb.hu

Temetkezéshez kapcsolódó szolgáltatások teljeskörű ügyintézéssel!

• Hamvasztás: 85.000 Ft • Koporsós temetés: 145.000 Ft
• Hamvasztásos temetés: 135.000 Ft
Elérhetőség: • Kaposvár, Dombóvári u. 1. • Nagybajom, Fő u. 85.
• Böhönye, Fő u. 12. • Kéthely, Arany J. u. 2.

Ügyelet: éjjel-nappal. Tel: 06/82/410-500
06/30/636-7003 • 06/30/256-5444 • www.torzsoktemetkezes.hu

Hőszigetelő-rendszer akció!
nemes vakolattal
- 5 cm-es rendszer
- 7 cm-es rendszer
- 10 cm-es rendszer

1499 Ft/m2-től
1599 Ft/m2-től
1999 Ft/m2-től

ingyenes kiszállítás és állványzat biztosítása!
Tel.: 74/675-530 Akció: 2016.03.18-04.15-ig

tûzifa

akácfa, ill. vegyesfa
(tölgy, bükk, gyertyán)
aprítva, kályhakészen!
Vegye meg már most!
Keményfa
fûrészpor
kapható!

Olcsó

Darabolt n
yár szélde
szka
kályhakész
en kapható
Az akció 2016. 03.19-tôl visszavonásig tart.
!
A kép csak illusztráció

Kiszállítás korrekt áron, saját autónkkal, akár vidékre is!

Tel.: 30/735-7695

Új fenyô
ágykeretek!

Jogosítvány gyorsan,
kedvező áron,
eredményesen!

Március 29-én
Esti
Április 22-én
hétvégi
tanfolyam indul!
E-learning bármikor!

3+1+1 bôr ülôgarnitúra

Konfor és Golden Dream
Matracok teljes választéka!

2,5+1+1 ülôgarnitúra

Újdonság: Elméleti
E-learning képzéssel!
www.citromsuli.hu
Kaposvár, Petőfi tér 4.

a buszpályaudvarnál.
Tel: 82/511-000

(okév 03-0033-04)

Komód

Luszter
lámpák nagy
választéka

Szakértô
Könyvelés, Tetô
kivitelezés-javítás
Ingyen
tanácsadás.
es:

egyéni
vállalkozó,
őstermelő,
gazdasági
társaság, civil
szervezetek
részére.
Tel.: 20/250-7545
20/351-9207
Németh Géza ev.

Tel.: 06-30/8757-528

Vtrines szekrény

ÉpítŐanyag Kereskedés
Kaposvár, Jutai u. 28.
Tel: 82/320-949
Nyitva: H-P: 07:30-16:00
Szo: 7:30-12.00

- felmé
árajánla rés,
- 3D -s lá tkészítés
tvány
- anyagb terv CAD
esze
-és száll rzés
ítás
saját au
tónkkal

- Komplett tetô készítése
- Hôszigetelés
- Gipszkarton szerelés
- Mindennemû bádogosmunka
- Polikarbonát szerelés
- Elôtetôk, filagóriák készítése
- Tetôjavítások
- Palatetôk bontás nélküli
felújítása
- Veszélyes hulladék
elszállítása (pala)

Tölgy tálaló

Kerítésfonat
1,5 m x 25 m

Hungarocell
10.600 Ft
telepi
424 Ft/m
készletről
Kerítésoszlop
hőszigetelő
rendszer akció!

Színfelár nélkül, ingyen alapozóval.
Feltételekről és a részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.

Zúzott kövek

2,5 m

1650 Ft/db
660 Ft/m

Térkővek

telepi
készletről

cseke@csekeepker.t-online.hu • www.csekeepitoanyag.hu

Bankkártyás fizetési lehetőség! Az ajánlat 2016.03.19-től 03.31-ig, ill. a készlet erejéig érvényes,
az ár az ÁFÁ-t tartalmazza. A kedvezmény az eredeti árból értendő és más kedvezménnyel nem vonható össze!

Palatetők BÁDOGOS SZAKÜZLET Darus kocsi
BODÓ GÁBOR
bérelhető!
Az Ön Csatornázási
Bontás nélküli felújítása
színes, mintás, bitumenes
lemezzel, 12 év garancia.
Lapostető szigetelés,
ingyenes felmérés,
árajánlat.

gondjainak megoldója

Kaposvár Pécsi u 9. (delta udvar)
Tel./fax: 82/321-565;
Mobil: 20/416-0843
Nyitva tartás: H-P: 7-16; Szo: 7-12

19 m emelőmagassággal
rendelkezik

Fa és műanyag nyílászárók,
garázskapuk, redőnyök Diszkont ÁRON!
Műanyag profilok széles
választékban az Ön igényei szerint!

Ingyenes helyszíni felmérés és ajánlatkészítés!
Tel.: +36 70 601 7858 • kaposablak@kaposablak.hu • www.kaposablak.hu

ÚJDONSÁGOK!

a
ítv
b
b
za 1-ig!
s
s
ho cius 3
g
me már

üzletünkben kibővült
árukészlettel várjuk!
www.palatetok.hu
www.facebook.com/palatetok

06-30/2277-082

BÚTOR
B
Ú
T
O
R

b
u
d
a
p
e
s
t

- színes alumínium csatornák széles választékban,
- horganyzott csatornák többféle méretben.

Bádogos kivitelezési munkák, Kaposváron és
környékén: Péter András 0620/423-0194
Budapest bank

BÚTOR

Budapest bank

Érdeklődni: Bádogos Szaküzlet
Kaposvár Pécsi u 9. (delta udvar)
Tel./fax: 82/321-565;
Mobil: 20/416-0843

6 hónap
megszokási
garancia

HOYALUX iD

-35%

BÚTOR

BúToRÁRUHÁZ www.salvobutor.hu

B

Kaposvár, Jutai u. 2. (Nyugati temető mellett!) Nyitva: H-P: 9-17; Sz: 9-12-ig Ú
T
e-mail: kaposvar@salvo.hu Tel.: 82/526-289; 30/378-5236 1000 m2-en! O

AKCIÓS konyhabútorok
Raktárról azonnal!

Ágybetétek
akciós árakon

Többféle
színben!

többféle méretben!

Akár
egyedi
méretben Salvo ár:
99.900 Ft
is!

Salvo ár:

Salvo ár:

Sahara szekrénysor
156.900 Ft
125.900 Ft
360x197x53 cm
Jazz szekrénysor led világitásal Dublin szekrénysor
114.900 Ft
Modern
213x350x54 cm magasfényű
370x204x53 cm
helyett
2 m-es konyhabútor
gardóbszekrények
cappuccino fronttal.
146.400 Ft helyett
AKCIÓ
b munkalappal, mosogatótálcával nagy választékban
169.900 Ft helyett AKCIÓ
AKCIÓ

a
n
k

B
Ú
T
O
R

Az igazi re
zsicsökkenté
s!

Raktárról azonnal!

Hálószoba garnitúra
AKCIÓ Ágykeret+2 db éjjeli
szekrény+gardróbszekrény

90X200 cm
ágybetétek

23.900
Ft-tól

Minőségi magyar fenyőbútorok 5 év garanciával

20% kedvezménnyel!
A kci ó:

42.500 Ft
Salvo ár:

Salvo ár:

69.900 Ft-tól
Akció időtartama 2016. 03.19-tól a készlet erejéig, illetve 2015.03.31-ig érvényes

BÚTOR

Budapest bank

109.900 Ft

Leo 3 lépésben hosszabítható
gyerekágy szivaccsal
ágyneműtartóval 51.700 Ft

BÚTOR

Budapest bank

BÚTOR

R
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Prémium
multifokális
szemüveglencsék
HOYA prémium multifokális szemüveglencsék most 35 % kedvezménnyel
és 6 hónap megszokási garanciával. Próbálja ki kockázat nélkül!

Az akció 2015. november 1-től 2016. január 31-ig van érvényben, és a Hoyalux iD (Hoyalux iD MyStyle V+, Hoyalux iD LifeStyle V+, Hoyalux iD LifeStyle V+ X-Act és Hoyalux iD WorkStyle V+)
szemüveglencsékre vonatkozik. Az ajánlat nem tartalmazza az esetlegesen szükséges szemvizsgálat és szemüvegkeret díját. További részletek az üzletekben és a www. opticnet.hu honlapon.

FAMÍLIA OPTIKA (Somogy üzletsor)

Kaposvár, Rippl-Rónai J. tér 2. • Tel.: 06-82-423-088

Vizsgálat előzetes bejelentkezés alapján.
Rendel: Dr. Leposa Márta • Dr. Magyar Mária • Dr. Rehák Ágnes

HobbYkertészek Boltja

Vetőmag és növényvédőszer
nagyker márkaboltja!
Kaposvár, Árpád u. 21. • Nyitva: H-P.: 8-17 • Szo.: 8-12 Legyen okos, takarékoskodjon!

NÖVÉNYVÉDŐSZER ÉS VETŐMAG NAGYKERESKEDÉS MÁRKABOLTJÁNAK AKCIÓJA!

VERHETETLEN ÁRAKKAL ÉS HATALMAS VÁLASZTÉKKAL VÁRJUK!

ROVARÖLÔSZEREK
LEMOSÓPERMETEK
GYOMIRTÓK
Mospilan 4 g....520 Ft (130Ft/g)
Agrokén 1 l......... 990 Ft
Agrosel.................... 110 Ft / tasak
Fozát 0,2 l..... 690 Ft (3450Ft/l)
Spilan 4 g.........500 Ft (125Ft/g)
Vegesol 0,2 l....... 990 Ft (4950Ft/l)
Kertimag................. 125 Ft / tasak
Fozát 1 l.... 1.890 Ft
Karate 50g.. 1.090 Ft (22 Ft/g)
Vegesol 1 l...... 3.100 Ft/l
ZKI........................... 170 Ft-tól / tasak
Fozát 5 l.... 8.790 Ft (1760Ft/l)
Decis 50ml..................... 1.050 Ft (21Ft/ml)
Rézkén 0,25 l......................... 990 Ft (3690Ft/l)
Rajnai Törpe 0,25 kg............. 160 Ft (640Ft/kg)
Totál 0,2 l........................ 690 Ft (3450Ft/l)
Cyperkill 50 ml.............. 1.390 Ft (28Ft/ml)
Rézkén 1 l.......................... 2.990 Ft/l
Kelvedon Csodája 0,5 kg....... 300 Ft (600Ft/kg)
Totál 1 l....................... 2.090 Ft
Mavrix 50 ml.................. 1.550 Ft (31Ft/ml)
Bordóilé+kén 0,5 l........... 1.600 Ft (3200Ft/l)
Borsó Család 1 kg.................. 650 Ft
Totál 5 l....................... 8.990 Ft (1800Ft/l)
Ortus 50 ml.................... 1.500 Ft (30Ft/ml)
Bordóilé 1 l........................ 2.190 Ft
Maxidor 250 g....................... 500 Ft (2000Ft/kg)
Glialka 0,2 l.................... 999 Ft (4996Ft/l)
Mospilan 100 g.............. 5.900 Ft (59Ft/g)
Thiovit 1 kg........................ 1.290 Ft
Lucerna 1 kg...................... 2.190 Ft
Glialka 1 l................... 3.190 Ft
Pirimor 10 g........................570 Ft (57Ft/g)
Champion 0,2 kg............... 1.350 Ft (6750Ft/kg)
Sportfûmag 1 kg.................... 900 Ft
Glialka 5 l................ 12.500 Ft (2500Ft/l)
Force 0,5 kg................... 1.950 Ft (4 Ft/g)
Olajos rézkén 0,25 kg............ 690 Ft (2760Ft/kg)
Szárazságtûrô fûmag 5 kg.5.790 Ft (1160Ft/kg)
Pázsitmester 0,1 l....... 1.690 Ft (17 Ft/ml)
Dimilin 10g.........................500 Ft (50Ft/g)
Olajos rézkén 1 l............... 2.290 Ft
Árnyéktûrô fûmag 10 kg.10.900 Ft (1090Ft/kg)
Stomp 0,25 l............... 2.350 Ft (9400Ft/l)
GOMBAÖLÔSZEREK
MÛTRÁGYÁK-TÁPOLDATOK
KERTÉSZETI SDEGÉDANYAGOK
gek,
e
z
Pétisó 5 kg.............. 790 Ft (158Ft/kg)
s
Agrofóliák....................... már 680 Ft /fm-tôl
l
Dithane 0,5 kg...... 1.780 Ft (3560Ft/kg)
a
Huz
ok
Pétisó 10 kg....... 1.500 Ft (150Ft/kg)
Agroszövetek.................. már 300 Ft /fm-tôl
Rézoxiklorid 1 kg.. 3.250 Ft
savar sa:
Nagy
c
Pétisó 50 kg....... 6.900 Ft ( 139Ft/kg)
á
t
Geotextíliák.................... már 170 Ft /fm-tôl
í
kisze obb
s
u
Miltox sp. 0,8 kg... 3.350 Ft (4020 Ft/kg)
r
re
kiá
Ammóniumnitrát 5 kg............. 890 Ft (178Ft/kg)
Vakondhálók.................. már 160 Ft /fm-tôl
kerté lések
Chorus 4,5 g........................... 340 Ft (76 Ft/g)
p
%
Ammóniumnitrát 10 kg...... 1.690 Ft/kg (169Ft/kg) Árnyékolóhálók.............. már 260 Ft /fm-tôl
őster ítők,
m
Topas 5x5 ml...................... 1.490 Ft (60 Ft/ml)
Ammóniumnitrát 50 kg...... 8.000 Ft (160 Ft/kg)
és kö elők
Háti permetezôk.........már 7.490 Ft-tól
z
üle
vásár
NPK 3x15 5 kg................... 1.150 Ft (230 Ft/kg)
Topas 100 ml..................... 3.250 Ft (33 Ft/ml)
lók ré ti
Ágvágók......................már 2.690 Ft-tól
szére
NPK 3x15 10 kg................. 2.150 Ft (215Ft/kg)
Systane 40 ml.................... 1.770 Ft (44 Ft/ml)
!
940
Ft-tól
Metszôollók....................
már
n
e
b
NPK 3x15 50 kg................. 9.500 Ft (194Ft/kg)
v
é
z
s
Eurokén 1 kg.......................... 900 Ft
Kisállatcsapdák..........már 6.900 Ft-tól
Egé
Kálisó 5 kg......................... 1.100 Ft (220Ft/kg)
san
Curzate 200 g.................... 2.100 Ft (11 Ft/g)
tartó rak!
Magyar háti permetezô alkatrészek!
Volldünger 2 kg................. 1.690 Ft (800Ft/kg)
ny á
o
Ridomil Gold 0,5 kg........... 3.890 Ft (7780Ft/kg) Wuxal 1 l........................... 1.500 Ft
s
c
a
ÚJ! webshop: WWW.PETIKERT.HU
l
Az akció 2016.02.19
a
Quadris 200ml................... 7.910 Ft (40 Ft/ml)
Muskátli doktor 1 l................. 890 Ft
ÚJ! kártyás fizetési lehetőség!
– 03.31-ig tart.
A négysávos út, (61-es)mentén, a Virág utcai kereszteződésnél! p Parkolás az udvarban, a magánparkolóban és a mellékutcákban megoldható! info: 0620 954-2739
VETôMAGOK
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