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Boró Art Ékszerek 
a Lehel Csarnok Kézműves piacán!

Egyedi és kisszériás ezüst és ásvány ékszerekkel várok minden kedves érdeklődőt.

A Boró Art Ékszereket megtalálja a Húsvéti kézműves piacon áprilisban 12-14-ig, májusban 12-14-ig a Lehel 
Csarnok galéria szintjén, a mozgólépcsőknél. 

További információkért látogasson el facebook oldalamra:  https://www.facebook.com/gyogyitoekszerek.huhttps://www.facebook.com/gyogyitoekszerek.hu

PRAKTIKUS ÉS ESZTÉTIKUS KONYHAI TEXTÍLIÁK A KÉSZÍTŐTŐL!
MINDEN AMI TEXTIL, AMIRE A KONYHÁBAN SZÜKSÉG LEHET.

Asztalterítők, hőálló edényfogók, konyharuhák, kötények, 
kenyereszsákok PULanyaggal bélelve, bevásárlószatyrok 
többféle méretben és kosárbélések.
Újdonság: textiljátékok pamutanyagból!

Akció! 
Húsvéti akció kizárólag a húsvéti mintával ellátott konyhai 

textíliákra április 12-14-ig, ill. a készlet erejéig. 
Az részletekről érdeklődjön a megadott a helyszínen! 

Konyhakész textil a Lehel Csarnokban áprilisban 12-14-ig, 
májusban 12-14-ig

Keresse standomat a galériaszinten, a mozgólépcsőknél!

Látogasson el Facebook oldalamra is: https://www.facebook.com/konyhakesz
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 KARÁT GALÉRIA             GALÉRIASZINT
Tájképek, csendéletek, portrék, kortárs hazai festők alkotásai! Tájképek, csendéletek, portrék, kortárs hazai festők alkotásai! 

Megpihenünk, és a témákat látva kicsit elgondolkozunk.  Megpihenünk, és a témákat látva kicsit elgondolkozunk.  

A festmények más és más hangulatot tárnak elénk! Vidéki A festmények más és más hangulatot tárnak elénk! Vidéki 
idill, a városi fények, a díva, a gyermekét ringató anyuka, idill, a városi fények, a díva, a gyermekét ringató anyuka, 

a természet, az alkotó ember. Találunk a nappaliba, a a természet, az alkotó ember. Találunk a nappaliba, a 
dolgozószobába, a lépcsőfeljáróhoz és a tágas folyosóra is dolgozószobába, a lépcsőfeljáróhoz és a tágas folyosóra is 

odaillő alkotásokat. odaillő alkotásokat. 

Modern témák, maradandó érték.Modern témák, maradandó érték.

Keressen minket a Galériaszinten, Keressen minket a Galériaszinten, 
a Posta melletti a Posta melletti közlekedő hídon! közlekedő hídon! 

Telefonszám: +36/30 600-2386Telefonszám: +36/30 600-2386

A festmények kamatmentes részletre is A festmények kamatmentes részletre is 
megvásárolhatók! megvásárolhatók! 

A lehetőségről érdeklődjön a helyszínen! A lehetőségről érdeklődjön a helyszínen! 



SZINTE MINDENT EGY HELYEN – A LEHELEN

A Lehel Csarnok: Budapesten az egyik legmod-
ernebb és talán a legtöbb őstermelőnek helyet 
biztosító vásárcsarnok. 
Itt minden a vásárlók kényelmét szolgálja: az 
ingyenesen használható bevásárlókocsi, az 1 
órás ingyenes parkolást biztosító tetőparkoló 
szintek, az energiatakarékos panorámaliftek 
és mozgólépcsők, a pihenőhelyek és a külön-
böző szolgáltatóegységek. 

Rendkívül gazdag és sokszínű árupalettá-
jának, hangulatának, valamint a napi életünket 
is segítő szolgáltató egységek - pl. posta, 
gyógyszertár - elérésének köszönhetően 
kedvelt bevásárló helyszín. 

Zöldségek, gyümölcsök, fűszerek, füstöltáruk, 
húsok, halak, magvak, aszalványok, sa-
vanyúságok, tej és tejtermékek, pékáruk, 
paleo termékek, egyéb élelmiszerek, 
gyógyszertár, posta, cipőjavító, optika, 
kulcsmásoló, ruházat, vendéglátók, és még 
sorolhatnánk a három szinten megtalálható 
termék kínálatot, illetve a szolgáltatásokat.

A Húsvéti hozzávalók beszerzése már javában 
zajlik.  Sonka, tojás és a friss zöldségek 
kánaánja várja a Csarnokba látogatókat. A 
friss tavaszi zöldségekkel pl. retek, újhagy-
ma, és a húsvétkor elmaradhatatlan tormával 
új ízek is kerülhetnek az ünnepi asztalra. 

Kézműves piacunk a megszokott helyen a Húsvéti 
ünnepek idején április 12-14 között várja Önöket a 
Galériaszinten.

A Kézműves piacon vannak hidegen sajtolt olajok, 
mézek, mézes sütemények, lekvárok, chutneyk, 
szörpök, termelői tormák, száraztészták, 
kecskesajtok, konyhai textíliák, ásvány és ezüst 
ékszerek, natúr szappanok, használati és dísz-
tárgyak, bőrtáskák, bőrövek, és ajándéktárgyak.  

Vásároljon kényelmesen, szinte mindent egy 
helyen, a Lehelen!

Használja XIII. kerületi kedvezménykártyáját a 
Lehel Csarnokban az elfogadást jelző üzletekben.

Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánunk!

Intézze a napi bevásárlását kényelmesen a Lehel Csarnokban!  
Készüljön velünk a Húsvéti ünnepekre is! 

Nyitvatartás a húsvéti ünnepek időszakában 
április 14-19 között:

Április 14., csütörtök  6:00-18:00 óráig
Április 15., péntek   Zárva
Április 16., szombat   6:00-14:00 óráig
Április 17., vasárnap   Zárva
Április 18., hétfő   Zárva
Április 19., kedd   6:00-18:00 óráig
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LECHTER A MÉSZÁROS                                                                           F425-426 
                                                                                                                                
F423-424             HÚSEVŐK BOLTJA                                                                                 

Húsvéti sonka vásár!  
Hagyományos füstölésű parasztsonka, 
kötözött sonka, füstölt tarja, szív sonka és 
a füstölt oldalas kapható üzleteinkben.

A kötözött sonka és a szívsonka 2600 
-3400 Ft közötti áron kapható!
 
Lehter a Mészáros extra ajánlata! 
Saját készítésű húskészítményeink a grill 
kolbász (magyaros, bajor, hagymás, sajtos), 
a bekevert tatár beefsteak, a hamburger 
pogácsa, a sütni való kolbász és hurka a hét 
minden napján kapható.

Indulhat a grillezés!  

Pácolt húsok!  
Sertés tarja chilis pácban, csirkemell mag-
yaros pácban, marharostélyos négyborsos 
pácban 

A Húsevők boltjában hazai sertés, marha, 
borjú és baromfi tőkehúsok gazdag válasz-
tékával várjuk kedves vásárlóinkat egész 
évben.

Legyen egy hentese!

Üzleteink egymás mellett találhatók a 
földszinten, a mozgólépcsők mellett.

Fotó: Pandzarisz Tamás




