Lovasbemutató, csikósprogram
Érkezéskor a kúria előtt cigányzenével, frissen sütött ízletes pogácsával és a tájra jellemző alma
pálinkával fogadjuk a vendégeket. Ezután lovaskocsival a csodálatos tájban lévő bemutató térre szállítjuk
vendégeinket, majd kezdődik a fent említett lovas program, német és angol nyelvű tolmácsolással,
amelyet a helyi idegenvezető tart.
Időtartam: 50-55 perc.
A bemutató után visszaszállítjuk a vendégeket az egyedi hangulatú étterembe, ahol a magyaros ízeket
mesterszakácsaink vezetésével készítjük, és saját cigányzenekarunk biztosítja a vörös- és fehérbor
mellett a felejthetetlen és hamisítatlan magyaros hangulatot.
Bemutató elemei:
- Vendégek köszöntése
- Csikósok játékos versenye (rókavadászat, bábuverés, borfutam)
- Csikósok ügyességi feladatai: lófektetés, ültetés, ostorpattogtatás, lórapattanás
- Asszonynevelés
- Puszta ötös
- Fogathajtás, akadályhajtás

Program áraink:

Gulyás menü:

Bográcsgulyás
Tejespite
Vörös és fehérbor vagy üdítő az étkezés alatt limit nélkül.

5 040 Ft

Tanyasi menü:

Bográcsgulyás
Sült kacsacomb, hagymás törtburgonyával, vegyes salátával
Almás lepény
Vörös és fehérbor, szóda, kávé limit nélkül.

6 720 Ft

Pásztor menü:

Húsleves lúdgégetésztával
Marhapörkölt pásztortarhonyával vegyes salátával
Túrós palacsinta vanília öntettel
Vörös és fehér bor, szóda, kávé limit nélkül.

7 000 Ft

Falusi menü:

Babgulyás bográcsban
7 000 Ft
Töltött csirkecomb petrezselymes burgonyával, vegyes salátával
Tejes pite
Vörös és fehérbor, szóda, kávé limit nélkül.

Pusztai libamenü:

Bográcsgulyás
Sült libacomb hagymás törtburgonya vegyes salátával
Tejespite
Vörös és fehérbor, szóda, kávé limit nélkül

Csikós menü:

Bográcsgulyás
8 680 Ft
Vegyes sültestál
(Fokhagymás karaj, rántott borda, sült csirkecomb, rablóhús, rántott gomba,
vegyes köret, vegyes salátával, kapros túrós és almás lepény)
Vörös és fehér bor, szóda, kávé limit nélkül.

Betyár menü:

Bográcsgulyás
Extra vegyes sültestál
Kemencében sült kacsacomb
Tanyasi töltött pulykamell
Cigánypecsenye
Fokhagymás libamáj
Bélszín roston
Rántott gomba, karfiol
Fogas Orly módra
Vegyes körettel
Vegyes salátával
Somlói galuska
Sör, vörös és fehérbor, szódavíz, kávé

7 840 Ft

11 480 Ft

Az ajánlatot illetően természetesen, ezen kívül bármilyen óhajt előzetes egyeztetés alapján teljesítünk.
A lovasbemutató ára étkezés nélkül: 1 000 Ft / fő, de minimum 35.000,-Ft. Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.

