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KÖZEL 100 FÉLE 
BELGA SÖR EGERBEN! 



TÖBB, MINT 200 FÉLE 
MAGYAR KÉZMŰVES SÖR! 



PRÉMIUM sörök Magyarhertelendről 
EGERBEN csak a BAKELIT-ben 



  

Mi újság?! 
 

 Sziasztok, mi vagyunk a BAKELIT, azaz az ország egyik legnagyobb sörbirodalma. 2016 novemberétől várunk 
Eger belvárosában, a vár tövében, a Dobó tértől csupán 2 percnyire, a Dobó István utca 17 szám alatt az ország 
legnagyobb hazai kisüzemi kézműves sörfalával, melyben közel 30 hazai sörfőzde 200 különböző sörét vásárolhatod 
meg, akár behűtve is. 

 Másik szekciónk a világ élvonalába tartozó prémium sörök felvonultatása, melynek eredményeképp a térség 
legnagyobb belga sörfalát építettük meg a borok városában. Közel 100 féle belga sörből álló palettánkat exkluzív 
díszüvegekkel, party hordókkal, ajándékcsomagokkal és a belga sörökhöz kapcsolódó egyedi söröspoharakkal 
egészítettünk ki.  

 Mivel a kézműves sörpiac még nincs teljesen kiforrva, és jelenleg is folyamatos fejlődés alatt áll, célul tűzve 
ki egy 21. századi sörforradalmat, így számunkra is szakmai ártalom, hogy folyamatosan figyeljük a sörpiac változásait, 
és minden újdonságot annak megjelenésével egyidőben elhozzunk nektek. 

 Ennek eredményeképp januárban a Csupor és Masters söreivel bővítettük hazai kínálatunkat, és olyan 
kuriózumokat hoztunk el a szüretlen-pasztörizálatlan friss sörök világából, mint pl. egy kávés porter, illetve egy csülkös 
láger. Ez utóbbi füstölt csülökkel, sóval, fűszerekkel főtt, elég bizar alkotás. 

 Februárban sem pihenünk, hisz februárban mutatjuk be Egerben a Kecskeméti Sörmanufaktúra alkotásait, 
melyek szintén a szüretlen-pasztörizálatlan friss sörök vonalába tartoznak. Február elejétől találjátok meg nálunk az 
ország egyik legnagyobb múltú sörlegendáját, az eredeti és utánozhatatlan Kőszegi sört, melyet intenzív marketing 
kampánnyal és játékkal vezetünk be az egri piacra. 

 Februárban érkezik a BAKELIT Collection söreinek, azaz saját alkotásunk második limitált kiadása, a hatalmas 
népszerűségnek örvendő BAKELIT christmas után a BAKELIT lovebeer. Ez egy nagyon szerelmes, nagyon romantikus, 
nagyon forró sörcsoda, mely vörös sör alapon egy nagyon málnás, kicsit bazsalikomos ízvilág, melynek gyártása során 
rengeteg friss málnát, mecseknádasdi vizet és a legkiválóbb mínőségű összetevőket használtuk fel. Kortyolj bele 
szenvedélyünkbe, a SÖR-be, melynek tökéletességét mi sem bizonyítja jobban, mint nevünk, melyet hozzá adtunk. 

 Valentin naptól keressétek theát üzletünkben a BAKELIT Collection BAKELIT lovebeer málnás-bazsalikomos 
vörös sörét retro csavaros üvegben, mely mellett folyamatosan elérhetők a BAKELIT white és BAKELIT black söreink, 
melyek sokatok nagy kedvencei már. 

 Február elején rádiós kampánnyal és játékkal találkozhattok a Rádió Eger hullámhosszán, melyben 5 ezer 
forint értékű Bakelit Collection sörcsomagot nyerhettek, illetve várunk üzletünkben Eger legszebb sétálóutcáján, 
februártól meghosszabbított nyitvatartással, mindennap 9-23 óra között! 
 

BAKELIT staff   



free wifi a BAKELIT-ben 
hálózat neve: nemcsaksör.freewifi 

aktuális jelszóért kérdezd kollegáinkat 

/szebbakelit 



BIGFOOT sörök EGER-ben 
a BAKELIT handmade beershopban! 



handmade beershop 
EGER, Dobó István utca 17. 


