Herceghalom Község területén működő vendéglátó és kereskedelmi egységek
Üzlet neve:

Címe:

Üzemeltető neve:

Termékkörök:

Nyitvatartás:

ÉLELMISZER

Petőfi S. u. 216. hrsz.

ERDEI LÁSZLÓ

Csomagolt kávé, dobozos ill.
palackozott ital
Hentesáru
Zöldség-gyümölcs
Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
Édességáru
Tej, tejtermék
Egyéb élelmiszer
Illatszer, drogéria
Háztartási tisztítószer
Állateledel

H-V.: 6-20

GESZTENYE ABC

Gesztenyés út 220/13.

FAL 2001 KFT.

Csomagolt kávé, dobozos ill.
palackozott ital
Előre csomagolt hentesáru
Zöldség-gyümölcs
Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
Édességáru
Tej, tejtermék
Egyéb élelmiszer

KITE ZRT Alközpont

Vasútállomás

KITE ZRT.

Gépjármű- és motorkerékpárH-P.: 07.30 – 16.00
üzemanyag, motorbenzin, gázolaj,
Sz.: 08.00 – 12.00
autógáz, gépjármű-kenőanyag, hűtőanyag és adalékanyag
Mezőgazdasági, méhészeti és
borászati cikk, növényvédő szer,
termésnövelő anyag, a tevékenységhez
szükséges eszköz, kisgép
Emlék- és ajándéktárgy

Személygépjármű és egyéb gépjárműalkatrész és – tartozék
Mezőgazdasági ipari gép, berendezés
FANTÁZIA VIRÁGBOLT

Gesztenyés út

FANTÁZIA VIRÁG BT.

Virág-, kertészeti cikk

H-P.: 9-17
Sz.: 8-13
V.: 9-12

HERCEGKÚT

Jókai Mór u. 2/a.

HERCEG BENZINKÚT
KFT.

Gépjármű- és motorkerékpár
üzemanyag, motorbenzin, gázolaj,
gépjármű-kenőanyag, hűtőanyag és
adalékanyag
Palackos gáz
Meleg-, hideg étel
Csomagolt kávé, dobozos ill.
Cukrászati készítmény
Zöldség-, gyümölcs
Kenyér- és pékáru
Palackozott italok
Édességáru
Tej-, tejtermék
Egyéb élelmiszer
Közérzetjavító és étrendkiegészítő
Bútor, lakberendezés
Villamos házt.készülékek, vill.cikkek
Audio- és videoberendezés
Audiovizuális termék
Telekommunikációs cikk
Könyv
Napilap, hetilap, magazin, könyv
Illatszer, drogéria
Háztartási tisztítószer, vegyiáru
Háztartási tüzelőanyag
Óra- és ékszer
Sportszer, sporteszköz

H-V.: 0-24

Játékáru
Virág és kertészeti cikk
Állateledel, takarmány
Emlék- és ajádéktárgy
Kreatív hobbi és dekorcikk
Szgk és egyéb gépjármű tartozékok
Motorkerékpár, alkatrész tartozék
NIMRÓD ÉTTEREM

Gesztenyés út 26.

GESZTENYÉS KFT.

Meleg-, hideg étel
Kávéital, alkolmentes és szeszes ital
Cukrászati készítmény, édesipari
termék

H-P: 10-18
SZ.: 10-22
V.: 10-20

MUNKAHELYI
VENDÉGLÁTÁS

Zsámbéki út 14.

GABRIELLE FOOD KFT.

Meleg-, hideg étel
Kávéital, alkolmentes ital
Cukrászati készítmény, édesipari
termék
Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
Édességáru

H-V.: 8-23

MELEGKONYHÁS
VENDÉGLÁTÓ

Gesztenyés út 1.

BEREAX BT.

Meleg-, hideg étel
Kávéital, alkolmentes és szeszes ital

H-V: 7-15

ABACUS ÉTTEREM

Gesztenyés út 3.

ABACUS HOTEL ZRT.

Meleg-, hideg étel
Kávéital, alkolmentes és szeszes ital
Csomagolt kávé, dobozos, illetve
palackozott alkoholmentes- és szeszes
ital
Cukrászati készítmény, édesipari
termék

H-V.: 7-23

VITAMIN BÁR

Gesztenyés út 3.

ABACUS HOTEL ZRT.

Meleg-, hideg étel
Kávéital, alkolmentes és szeszes ital
Zöldség-, és gyümölcs

H-V.: 7-21

CAFÉ FORZA

Gesztenyés út 3.

ABACUS HOTEL ZRT.

Meleg-, hideg étel
Kávéital, alkolmentes és szeszes ital
Cukrászati készítmény, édesipari

H-V.: 10-23

termék
MAGYAR POSTA ZRT.

Gesztenyés út 13.

HERCEGHALOM POSTA Csomagolt kávé, dobozos, palackozott H: 8 – 12 12.30 –
BOLT
alkoholmentes italok
18.00
Édességáru
K: 8 – 12 12.30 –
Közérzetjavító, és étrend-kiegészítő
14.00
termék
Sz-P.: 8 – 12 12.30
Kisebb háztartási eszközök
– 16.00
Villamos háztartási készülék és
Sz – V.: Zárva
eszközök
Audiovizuális termék
Telekommunikációs cikk
Könyv
Újság, napilap, folyóirat, periodikus
kiadvány
Papír-írószer, művészetellátó cikk
Számítógépes hardver- és szoftver
termék
Játékáru
Közérzettel kapcsolatos nem
élelmiszer termék
Emlék- és ajándéktárgy
Numizmatikai termék
Kreatív hobbi és dekorációs termék

BUDAVIDÉK ZRT

Gesztenyés út 26.

GESZTENYÉS CSEMEGE

Meleg-hideg étel
H – P: 6.00 – 19.00
Csomagolt kávé, dobozos, palackozott Sz.: 6.00 – 14.00
alkoholos és alkoholmentes italok
V.: Zárva
Cukrászati készítmények, édesipari
termék
Hús, hentesáru
Hal
Zöldség- és gyümölcs
Kenyér, pékáru, sütőipari termék
Édességáru

Tej, tejtermék
Egyéb élelmiszer
Közérzetjavító és étrendkiegészítő
termék
Villamos háztartási készülék és
eszközök
Audiovizuális termék
Könyv
Újság, napilap, folyóirat, periodikus
kiadvány
Papír-, írószer, művészetellátó cikk
Számítógépes hardver- szoftver
termék
Illatszer, drogéria
Háztartási tisztítószer, vegyiáru
Játékáru
Állateledel, takarmány
Fotócikk
Optikai cikk
Díszműáru, műalkotás, népművészeti
és iparművészeti áru
Emlék- és ajándéktárgy
Kreatív, hobbi és dekorációs termék
RUHÁSDOBOZ KFT

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS

Pillangó köz 3.

csomagküldő

Köztéri árusítás, vásári-piaci KÖRI MAGYARORSZÁG
árusítás
KFT

Ruházat
Lábbeli- és bőráru
Könyv
Óra- és ékszer
Játékáru
Használtcikk
Zöldség- és gyümölcs
Virág és kertészeti cikk

Internetes
hozzáférés
0 – 24 óra

BLANK JÁNOS

Köztéri árusítás, vásári-piaci
árusítás

BLANK JÁNOS

Ruházat

HUNGAPIG ISTÁLLÓ
KFT.

Thallóczy L. u. 11.

ISTÁLLÓ-TECH RAKTÁR

Állateledel, takarmány

BALASKÓ NORBERT
TAMÁS

Csomagküldő, internetes
kereskedelem

BALASKÓ NORBERT
TAMÁS

Állateledel, takarmány

"MEGLEPETÉS NŐKNEK"

Internetes csomagküldő

SMB SOLUTIONS KFT.

Ajándéktárgy

TESCO Nagykereskedelmi
Raktár

Nagykereskedelem

TESCO-Global Áruházak
Zrt.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes
ital
Csomagolt kávé, dobozos, illetve
palackozott alkoholmentes- és szeszes
ital
Cukrászati készítmény, édesipari
termék
Hús- és hentesáru
Hal
Zöldség- és gyümölcs
Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
Édességáru (csokoládé, desszert,
nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém, stb.)
Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró,
savanyított tejtermék, stb.)
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj,
margarin és zsír, olajos és egyéb
magvak, cukor, só, száraztészta, kávé,

H – Cs.: 8-16 óra
P.: 8-12 óra
Sz – V. : zárva

Internetes
elérhetőség

tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)
Közérzetjavító és étrend-kiegészítő
termék (gyógynövény, biotermék,
testépítő szer, stb.)
Dohányáru (dohányzáshoz szükséges
termék)
Textil (szövet, ruházati méteráru,
háztartási textiltermék, lakástextília,
ágynemű, asztalterítő, törülköző,
kötőfonal hímzéshez, valamint takaró
és szőnyeg készítéshez szükséges
alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna,
gomb, stb.)
Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati
cikk, bőrruházat és szőrmeáru,
ruházati kiegészítő)
Babatermék (csecsemő- és
kisgyermek ruházati cikk, babakocsi,
babaülés, babaágy, babaápolási cikk,
stb.)
Lábbeli- és bőráru
Bútor, lakberendezés, háztartási
felszerelés, világítástechnikai cikk
Hangszer
Villamos háztartási készülék és
villamossági cikk
Audio- és videoberendezés
Audiovizuális termék (zenei- és video
felvétel, CD, DVD, stb)
Telekommunikációs cikk
Festék, lakk
Vasáru, barkács- és építési anyag
Szaniteráru
Könyv

Újság, napilap, folyóirat, periodikus
kiadvány
Papír- és írószer, művészellátó cikk
(vászon, állvány, stb.)
Számítógépes hardver- és szoftver
termék
Illatszer, drogéria
Háztartási tisztítószer, vegyi áru
Gépjármű kenőanyag, - hűtőanyag és
adalékanyag
Háztartási tüzelőanyag
Palackos gáz
Óra- és ékszer
Sportszer, sporteszköz
(horgászfelszerelés, kempingcikk,
csónak, kerékpár és alkatrész,
tartozék, lovas felszerelés,
kiegészítők, stb.)
Játékáru
Közérzettel kapcsolatos nem
élelmiszer termék (vérnyomásmérő,
hallókészülék, stb.)
Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg,
függöny
Virág és kertészeti cikk
Állateledel, takarmány
Állatgyógyászati termék
Szexuális termék
Mezőgazdasági, méhészeti és
borászati cikk, a tevékenységhez
szükséges eszköz, kisgép
(pincegazdasági felszerelés, vetőmag,
tápszer, kötözőfonal, zsineg, stb.)
Fotócikk

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk
Díszműáru, műalkotás, népművészeti
és iparművészeti áru
Emlék- és ajándéktárgy
Kreatív- hobbi és dekorációs termék
Személygépjármű és egyéb gépjárműalkatrész és tartozék
Motorkerékpár, motorkerékpáralkatrész és tartozék
Irodagép, - berendezés, irodabútor
Internetes csomagküldő

Internetes csomagküldő

Jakabné Szilasi Adél

Édességáru (csokoládé, desszert,
nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém, stb.)
Közérzetjavító és étrend-kiegészítő
termék (gyógynövény, biotermék,
testépítő szer, stb.)
Textil (szövet, ruházati méteráru,
háztartási textiltermék, lakástextília,
ágynemű, asztalterítő, törölköző,
kötőfonal hímzéshez, valamint takaró
és szőnyeg készítéséhez szükséges
alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna,
gomb, stb.)
Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati
cikk, bőrruházat és szőrmeáru,
ruházati kiegészítő)
Babatermék (csecsemő- és
kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi,
babaülés, babaágy, babaápolási cikk)
Lábbeli- és bőráru
Bútor. lakberendezés, háztartási
felszerelés, világítástechnikai cikk
Hangszer

Internetes
elérhetőség

Villamos háztartási készülék és
villamossági cikk
Audio- és videoberendezés
Audiovizuális termék (zenei- és video
felvétel, CD, DVD stb.)
Telekommunikációs cikk
Könyv
Újság, napilap, folyóirat, periodikus
kiadvány
Papír- és írószer, művészellátó cikk
(vászon, állvány, stb.)
Illatszer, drogéria
Játékáru
Kreatív- hobbi és dekorációs termék
Használtcikk
Internetes csomagküldő

Internetes csomagküldő

Süveges Andrea

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati
cikk, bőrruházat és szőrmeáru,
ruházati kiegészítő)
Babatermék (csecsemő- és
kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi,
babaülés, babaágy, babaápolási cikk)
Villamos háztartási készülék és
villamossági cikk
Könyv

internetes
elérhetőség

Internetes csomagküldő

Internetes csomagküldő

Zsupanek Vilmos

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati
cikk, bőrruházat és szőrmeáru,
ruházati kiegészítő)

internetes
elérhetőség

INTEROKTA

Internetes csomagküldő

Interokta Bt.

Játékáru

internetes
elérhetőség

Webáruház

Internetes csomagküldő

Mátraházi László

Virág és kertészeti cikk

internetes
elérhetőség

Webáruház

Internetes csomagküldő

Gőcze Edit

Virág és kertészeti cikk

internetes
elérhetőség

TALENTIS ÉTTEREM

2053 Herceghalom,
Zsámbéki út 16.

Mészáros Gasztro Kft.

Üzleten kívüli kereskedelmi
tevékenység

Ügynöki tevékenység

Pálfi-Jakab Mónika ev.

Meleg-, hideg étel
H-P: 07.00 – 17.00
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes
ital
Csomagolt kávé, dobozos, illetve
palackozott alkoholmentes és szeszes
ital
Gumilemez, gumiheveder

internetes
elérhetőség

FANTÁZIA VIRÁGBOLT

2053 Herceghalom,
Gesztenyés út 1.

Fantázia Virág Bt.

Virág és kertészeti cikk

H-P.: 08.00 – 17.00
Sz.: 08.00 – 12.00
V.: 09.00 – 12.00

Herceghalmi Kereskedőház

2053 Herceghalom,
Zsámbéki út 16.

Herceghalmi Kereskedőház
Kft.

Növényvédő szerek és hatóanyagaik
Állatgyógyászati termékek és
hatóanyagaik

Internetes csomagküldő,
vásáron, piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

Internetes csomagküldés,
vásározás, piacozás

Bauer Gottfried

Gyermekruházat
Csecsemő- és kisgyermek ruházati
cikk
Óra- és ékszer
Játékáru
Díszműáru, műalkotás, népművészeti
és iparművészeti áru
Emlék- és ajándéktárgy
Kreatív-hobbi és dekorációs termék
Használtcikk (használt könyv, ruházati
cikk, sportszer, bútor, egyéb
használtcikk, régiség)

elektronikus

Internetes csomagküldő

Internetes csomagküldés

Mező Imre Zsoltné

Textil
Bútor, lakberendezés, háztartási
felszerelés, világítási cikk

elektronikus

Webáruház

Internetes csomagküldés

Cafeland Center Kft.

Csomagolt kávé

elektronikus

Webáruház

Internetes csomagküldés

Tóth Bálint ev.

Textil
Ruházat
Babatermék

elektronikus

DRINNGARDT KREATÍV
csomagküldő

Internetes csomagküldés

Hodásziné Tóth Edit Tímea
ev.

Díszműáru, műalkotás, népművészeti
és iparművészeti áru
Kreatív- hobbi és dekorációs termék

elektronikus

Internetes csomagküldő

Internetes csomagküldés

Sánta Dániel László ev.

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati
cikk, bőrruházat, szőrmeáru, ruházati
kiegészítő)
Használtcikk (ruházat)

elektronikus

Internetes csomagküldő

Internetes csomagküldés

NETALON Consulting Kft.

Egyéb élelmiszer
Közérzetjavító és étrend-kiegészítő
termék
Számítógépes hardver- és szoftver
termék
Sportszer, sporteszköz

elektronikus

Internetes csomagküldés és
vásáron, piacon folytatott
kereskedelem

Internetes csomagküldés,
vásározás, piacozás

Veda System Kft.

Óra- és ékszer
Emlék- és ajándéktárgy
Kreatív-hobbi és dekorációs termék

elektronikus

Hajdu Ági internetes
csomagküldés

Internetes csomagküldés

Hajdu Józsefné

Közérzetjavító és étrend-kiegészítő
termékek

elektronikus

Internetes csomagküldő
kiskereskedelem

Internetes csomagküldés

Bakó Nikoletta ev.

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati
cikk, bőrruházat és szőrmeáru,
ruházati kiegészítő)

elektronikus

Internetes csomagküldő
kiskereskedelem

Internetes csomagküldés

Bódi Bálint ev.

Online elektronikus szolgáltatás
értékesítése

elektronikus

Internetes csomagküldő
kiskereskedelem

Internetes csomagküldés

Mészáros Roland ev.

Játékáru

elektronikus

PÓKHÁLÓ

2053 Herceghalom,
Gesztenyés út 220/6. hrsz.

Beck Nikoletta ev.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes H-P.: 08.30 - 10.00
ital
14.00 – 20.00
Csomagolt kávé, dobozos, illetve
palackozott alkoholmentes- és szeszes Sz.: 09.00 – 12.00
ital
15.00 – 18.00
Cukrászati készítmény, édesipari
termék
V.: 09.00 – 12.00
Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
15.00 – 18.00
Édességáru (csokoládé, desszert,
nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém, stb.)
Egyéb élelmiszer
Közérzetjavító és étrend-kiegészítő
termék
Ruházat
Lábbeli
Kreatív-, hobbi és dekorációs termék

Internetes csomagküldő

Internetes csomagküldés

Tóth-Kiss Éva

Babatermék (csecsemő- és
kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi,
babaülés, babaágy, babaápolási cikk,
stb.)
Emlék- és ajándéktárgy

elektronikus

Vitaminvest raktár
(nagykereskedelem)

2053 Herceghalom,
Zsámbéki út 11/A

Vitaminvest Kft.

Közérzetjavító és étrend-kiegészítő
termék (gyógynövény, biotermék,
testépítő szer, stb.)

H-P.: 07.00 – 15.30
Sz – V. : zárva

Üzemanyagtöltő állomás –
kizárólag saját gépkocsik
részére

2053 Herceghalom,
Zsámbéki út 14.

Waberer’s – Szemerey
Logisztikai Kft.

Gázolaj

H – V.: 00.00 –
24.00

Herceg-Dohány

2053 Herceghalom, Jókai
Mór utca 2/A

Herceg-Dohánybolt Bt.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes
ital;
Csomagolt kávé, dobozos, illetve
palackozott alkoholmentes- és szeszes
ital;
Édességáru (csokoládé, desszert,
nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém, stb.)

H – V.: 05.00 –
22.00

VIVONA internetes
csomagküldő

Internetes csomagküldő

VIVONA Kft.

Édességáru (csokoládé, desszert,
nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém, stb.)
Tej, tejtermék;
Egyéb élelmiszer

elektronikus

CIA PIZZÉRIA

2053 Herceghalom, Petőfi
utca 1/C

Cia-Risto Kft.

Meleg-, hideg étel;
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes
ital;
Csomagolt kávé, dobozos, illetve
palackozott alkoholmentes- és szeszes
ital;
Cukrászati készítmény, édesipari
termék;
Kenyér- és pékáru, sütőipari termék;
Édességáru (csokoládé, desszert,
nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém, stb.);
Tej, tejtermék

H – V.: 08.00 –
22.00

NORSZAPACK

2053 Herceghalom,
Gesztenyés út 220/6.

Üzleten kívüli kereskedelem Üzleten kívüli kereskedelem

Nagykereskedelmi raktár

2053 Herceghalom,
Zsámbéki út 11/A

Norszapack Kft.

Egyéb termelési célú alapanyag
nagykereskedelme

H-Cs.: 08.00 –
16.00
Cs – V.: Zárva

Pálfi Tibor ev.

Gumilemez, gumiheveder
kereskedelme

elektronikus

Dr. Lenkei Clean Food Kft.

Csomagolt kávé, dobozos, illetve
H-P.: 07.00 – 15.30
palackozott alkoholmentes ital;
Sz – V.: zárva
Cukrászati készítmény, édesipari
termék;
Hús- és hentesáru (kivéve friss hús);
Zöldség- és gyümölcs;
Kenyér- és pékáru, sütőipari termék;
Édességáru (csokoládé, desszert,
nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém, stb.);
Tej, tejtermék (kivéve nyerstej, illetve
a hűtést igénylő tej és tejtermék);
Egyéb élelmiszer;
Közérzetjavító és étrend-kiegészítő
termék;
Bútor, lakberendezés, háztartási
felszerelés, világítástechnikai cikk;
Háztartási tisztítószer, vegyiáru

Internetes kereskedelem

Internetes kereskedelem

G-AND-T Kft.

Tej, tejtermék;
Textil, szövet; ruházat, babatermék,
lábbeli, bőráru, bútor, lakberendezés,
háztartási felszerelés,
világítástechnikai cikk, hangszer,
villamos háztartási készülék és
villamossági cikk, audió- és
videoberendezés, audiovizuális
termék, telekommunikációs cikk,
szaniteráru, könyv, papír- és írószer,
művészellátó cikk, számítógépes
hardver- és szoftver termék, illatszer,
drogéria, óra- és ékszer, sportszer,
sporteszköz, játékáru, közérzettel
kapcsolatos nem élelmiszer termék,
tapéta, padlóburkoló, szőnyeg,
függöny, állateledel, takarmány,
szexuális termék, fotócikk, díszműáru,
műalkotás, népművészeti és
iparművészeti áru, emlék- és
ajándéktárgy, kreatív-hobbi és
dekorációs termék, motorkerékpár,
motorkerékpár-alkatrész és tartozék,
irodagép, -berendezés, irodabútor

NOCSAK BISZTRO

2053 Herceghalom,
Gesztenyés út 220/6

Lauthán-Zankó Noémi ev.

Meleg-, hideg étel;
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes
ital;
Csomagolt kávé, dobozos, illetve
palackozott alkoholmentes- és szeszes
ital;
Cukrászati készítmény, édesipari
termék;
Hús- és hentesáru;
Zöldség- és gyümölcs;

elektronikus

Kenyér- és pékáru, sütőipari termék;
Édességáru;
Tej, tejtermék;
Egyéb élelmiszer;
Emlék- és ajándéktárgy;
Kreatív- hobbi és dekorációs termék

