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Novemberben szombaton is nyitva 8-13 óráigBudakeszi, Szél utca 6.

GUMIDOKTOR
SZALAY SZAKSZERVIZ Akciós téligumik széles

választékban kaphatók!

2012 DECEMBER               ÁRA 95 FT

FÜGGETLEN HÍRMAGAZIN-CSALÁD       WWW.BUDANTUL.HU

BUDAJENŐ

BUDAKESZI

BUDAÖRS

PÁTY

PERBÁL

TELKI

TÖK

ZSÁMBÉK

Jönnek vagy mennek inkább; elkerülnek, 
tán betérnek; vajon leszakad-e a menny, 

megszakad-e a szív, s lesz-e új világ? 

Szívszakadás
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MEGÚJULTUNK!
Novembertől speedfitness edzéseink mellett 

változatos masszázskezelésekkel is várjuk 
 kedves vendégeinket!

Speedfitness Készüljön fitten az ünnepekre!
Szabadítsa fel energiáit és ötleteit a karácsonyi készülődéshez heti 2x15 perc 

edzéssel! Használja ki a mozgásban rejlő  dinamizmust a hétköznapjaiban! Heti 
2x15 perc lendülettel az egészséges testért!

Speedfitness edzések már 3.800 Ft-tól

Masszázs Fáj a háta, válla, vagy csak elege van a rohanásból   
és el akar lazulni?

Töltődjön fel a masszázs éltető erejével! Akár hát-, váll- vagy deréktáji fájdalommal küszködik, 
vagy csupán kényeztetésre vágyik! Lazuljon el, frissüljön fel, szabaduljon meg a stressztől!

Masszázsaink már 3.500 Ft-tól

November havi extra ajánlatunk:  
Bérletvásárlás esetén +1 alkalom masszázst  
vagy speedfitness edzést adunk ajándékba!

Bejelentkezés telefonon, vagy személyesen stúdiónkban!
2O92 Budakeszi, Fő tér 3. | Tel: 0623/451-967 www.fitt4me.hu | info@fitt4me.hu 

              Ház
Teri néni étterme

A Friedmann Csoport megold mindent, ami vendéglátás

2040 Budaörs,  Ifjúság utca 22. • Tel.: 06 23 420-969 • www.friedmann.hu

Gyorsétterem

Teri néni segít az ünnepi menü 
elkészítésében
A korszerűsített Friedmann Ház megújult 
helyiségeivel, új  szolgáltatásaival és nyitási 
akciókkal várja régi és új Vendégeit

Rendezvények
Rugalmasak vagyunk

Egy diszkrét üzleti tárgya-
lás? V.I.P. terasz. Egy vál-
lalati konferencia? Konfe- 
renciatermük rendelkezé-
sére áll. Új, mozgatható 
válaszfalainkhak köszönhe- 
tően az Ön igényeinek 
megfelelő térben.

Party service Cukrászda-kávézó
Házias ételek profi módon

Magyaros és nemzetközi 
ételek, különlegességek.
7-ből 6x: házhoz szállítás a 
hét hat napján!

Buli a Holdon? Miért is ne?

Családi ünnepségektől a 
mega partyig, belföldön 
vagy külföldön, a Fried-
mann Ház saját helyszínein, 
zárt helyiségben vagy a sza-
badban, vagy ahol akarja.

...hogy az élet édes legyen

Torták, figuratorták, desz-
szertek, házi sütik, édes-
ségkülönlegességek, extra 
cukrászsütemények

Hidegkonyha
Van, aki hidegen is szereti

Hidegtálak, saláták, szend-
vicsek, ínyenc falatok – 
megrendelésre is. Gyors 
megoldások váratlan ven-
dégeknek

riedmannF
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CBA-üzletek térségünkben:
Budaörs, Szabadság út 52-54. • Páty, Somogyi B. u. 3. • Zsámbék, Magyar u. 75. 
Budakeszi, Dózsa Gy. tér 1. • Fő u. 36. • Biatorbágy, Csodaszarvas u. 2.
Meghosszabbítottuk nyitva tartásunkat: H-P: 06-21, Sz: 06-20, V: 7-18

A mindennapok megoldása

Keszi Bisztró: teljes gőzzel
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