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Használja ki a lehetőséget,
és vigyen haza egy darabot
a Lungau vidékből

Jo pekarut

otthonra

Örülünk, hogy megmutathattuk Önnek kenyér és pékáru 
fajtáink minőségét és ízvilágát. Ha – sok más vendéghez 
hasonlóan – Ön is szeretné egy picit meghosszabbítani az 
üdülését, akkor online üzletünkben megrendelheti kedvenc 
termékeit hazavitelre is. A szállítás helyszínének 
megadásakor egyszerűen írja be az „Egyéb megjegyzések” 
mezőbe: „Szeretném hazavinni a termékeket.” Ebben az 
esetben elutazása időpontjára a recepcióra visszük a 
megrendelt termékeket, és külön becsomagoljuk azokat.

Jöjjön vissza,
örülni fogunk, ha újra látjuk majd!

Semmi nem veheti fel a versenyt a Lungau bioszféra 
parkból származó regionális specialitásokkal. Ajándékozza 
meg otthoni szeretteit ezekkel a termékekkel.
Válasszon a sokféle pékáru közül: www.troadkunst.at

Kivalo termekek azok szamara,

akiket a legjobban szeretsz

,
, , ,

, , , ,

au
fw

in
d
.c

o.
at

Egész őszintén: Miben lehet ma még megbízni? 
Egy dologra azonban nyugodtan rá lehet 
hagyatkozni: Pékmesterként én bízom a lungaui 
földműveseink termékeinek minőségében. Mert 
a kiváló kenyerekhez és péksütemény fajtákhoz 
becsületes nyersanyagokra, elkészítési tudásra 
és különösen sok időre van szükség.

neve van
A minosegnek‘‘ ‘

… a mi hagyományőrző üzemünknek a „Salzbur-
ger Lungau und Kärntner Nockenberge” 
elnevezésű UNESCO-bioszféra parkban, 
egyedülálló alpesi tájon találhatók. A bioszféra 
parkok az ember és a természet harmonikus 
együttélését tűzik ki célul. Sütödénkben a 
Lungau bioszféra park mezőgazdái által ökológi-
kus módszerrel termesztett, gondozott és 
learatott, ősi jellegű gabonafajtákat is feldolgo-
zunk.

A GyoKEREI ... 
..



Filozófiánknak része a kézművesség is. 
Harald Binggl állandóan a hagyományos 
feldolgozási formák kialakítására és 
ápolására törekszik. Ebből a kombinációból 
olyan finom péksütemények jönnek létre, 
amelyeket különben sehol sem lehet találni.

Ami a termékeinket megkülönbözteti 
másoktól, az az, hogy naponta többször, 
frissen sütünk – valódi kenyérsütő kemen-
cében – messze távol az ipari tömegter-
meléstől.  Tartósan, forráskímélően és 
mesterkézzel – prémium ízminőséggel.

Harapjon bele, érezze, élvezze.
Ilyen a mi kenyerünk.

Ezekért a termékekért és még
sok másért látogassa meg a

troadkunst.at

Berakjuk a
kenyereskosaraba
a Lungau videket
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6 egyszerű lépés
az Ön reggelijéig

A megrendeles
folyamata

,

Kattintson a „SHOP” gombra, és válassza ki „A 
mi üdülővendégeink számára” részt.

A „Vásárlói kosárba” gombra kattintással 
válassza ki azokat a termékeket, amelyeket 
szeretne megrendelni.

Ha már van vásárlói fiókja, kérjük, jelentkezzen 
be e-mail címével és jelszavával. Máskülönben 
pedig kérjük, hogy szíveskedjék új vevőként 
regisztrálni.

Ellenőrizze a számlázási címét, és válassza ki a 
kívánt fizetési módot.

Válassza ki apartmanjának a címét, és adja 
meg, mikorra kéri a kiszállítást. Másnapra 
azokat a megrendeléseket tudjuk figyelembe 
venni, amelyek hozzánk 18.00 óráig beérkeznek.  
Kb. reggel 7:00 óráig pontosan odaszállítjuk 
bejárati ajtajához a megrendelt, kiválasztott 
reggelijét.

Megrendeléséről áttekintést kap. Kérjük, 
szíveskedjék adatainak a helyességét ellenőriz-
ni. Megrendelését a „Megrendelés fizetési 
kötelezettséggel” gombra kattintással küld el 
nekünk.

jo reggelt! 
Ezt az üdülést és a friss reggelit Ön nagyon 
is megérdemelte. A troadkunst webhelyen 
egyszerűen bebillentyűzheti a másnap 
reggelre szóló előrendelését. Kérjük, hogy a 
szállítási címlistán ELŐZETESEN ellenőrizze 
üdülőjének illetve apartmanjának a címét. 
Jelenleg a régiónkban található üdülőházak 
nagy részébe vállalunk kiszállítást.
Fizetni kényelmesen tud hitelkártyával, 
PayPal-lal vagy azonnali átutalással. 
Megrendelését kb. 7.00 vagy legkésőbb 7.30 
óráig kiszállítjuk üdülőházának a bejárati 
ajtajához. A minimális megrendelési érték 
kiszállításonként 5,00 €.

De most eljött az ideje 
egy jó reggelinek!


