
BOR & GASZTRO
EGÉSZ ÉVBEN BADACSONY

Őszi, téli, tavaszi 
kulináris élvezetek

tematikus hétvégék, gasztrohegy

adventi programok

szilveszteri ajánlatok

programajánló

BorBarangolás Borvacsorák    



Enni jó, badacsonyi borokat kóstolni nagyon jó, és valljuk be: utazni 
is jó! De még jobb, ha ezt a hármat együtt tesszük. Minderre a 
Badacsony régióban egész évben lehetőségetek van. Ha szeretnétek 
tudni, milyen programok, ajánlatok, kulináris és aktív élmények, zenei 
ínyencségek várnak rátok, akkor lapozzatok végig füzetünkön!

az élményt garantáljuk!

Badacsonyi  üdvözlettel:
Badacsonyi céh turisztikai egyesület
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2019. novemBer 23-24. gasztrohegy 9. 
Badacsony szárnyal – szárnyasok hétvégéje
2019. decemBer 28-29. gasztrohegy 10. 
nagymamáink receptjei!
2020. január 18-19. gasztrohegy 11.
vadászidény 
2020. feBruár 15-16. gasztrohegy 12.
disznóságok 
2020. március 14-15. gasztrohegy 13.
húshagyó kedv – zöldségek és sajtok hétvégéje 
2020. április 4-5. gasztrohegy 14. 
füstölgés! – tavasz. 

Facebook: Gasztrohegy Badacsony

tematikus gasztrohétvégék, ahol a vulkanikus borokhoz izgalmas 
ételeket kínálnak a badacsonyi vendéglátók: hableány; laposa Birtok 
terasz; pláne Badacsony borterasz; Bonvino Borbár; kisfaludy-
ház; tilia Borvendéglő; istvándy Birtok és Borműhely; Borbarátok 
vendéglő; tölgyes kúria; vánkos

GASZTROHEGY  2019-2020.

Az élménytúrákon profi szakvezető segítségével fedezhetjük fel 
a Badacsony környékének változatos hegyeit, gazdag földtani 
örökségét, állat- és növényvilágát, történelmi és kultúrtörténeti 
értékeit is. 

2019-es túráink:
novemBer 9. holdfénytúra a Badacsonyon, 
  hangulatos alkonyati és esti túra
novemBer 16. hajnalmadár-túra a Badacsonyon
novemBer  30. téli madarak a Balatonon, teleszkópos 
  madármegfigyelés
decemBer 14. holdfénytúra a Badacsonyon 
decemBer 31. óévbúcsúztató a Badacsonyon

2020-as túráink:
január 11. holdfénytúra a Badacsonyon 
január 25. Badacsony tanösvény körtúra 
feBruár 8.  holdfénytúra a Badacsonyon 
feBruár 22. túra a tördemici sziklák alatt 
március 7. holdfénytúra a Badacsonyon 

További túra időpontokról és részletekről érdeklődjetek 
a www.badacsony.com/turak oldalon.

a zamatos borkóstolások és a kulináris élvezetek mellett fáradt 
tagjainkat sem árt megmozgatni, főleg, ha közben olyan csodálatos 
tájat barangolhatunk be, mint a Badacsony régió festői környezete.

SZAKVEZETÉSES ÉLMÉNYTÚRÁK   
ősszel, télen és tavasszal is!
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2019. decemBer 7., 14., 21.: 
adventi koncertek a badacsonytomaji szent imre Bazalttemplomban
2019. decemBer 14. adventi vásár
Badacsonytomaj, templom előtti téren

2019. decemBer 29.: 
vezetett Badacsonyi szilveszteri túra istvándy gergővel
Facebook: Istvándy Birtok és Borműhely
2019. decemBer 30.: 
pláne előszilveszter papa áronnal
Facebook: Pláne Badacsony borterasz
2019. decemBer 31.: 
szilveszteri mulatság a Borbarátokban 
www.borbaratok.hu
2019. decemBer 31. 18:00 órától: 
hableány szilveszter 2019 - csobbanás az új évbe
Facebook: Hableány

ADVENT

SZILVESZTER

2019. novemBer 9.; 19:00-21:00 óra:  
márton-napi borvacsora a laposa Birtokon
Facebook: Laposa Birtok
2019. novemBer 9-10.:  
márton-napi vacsora a Borbarátokban
www.borbaratok.hu 
2019. novemBer 9.; 19:00 óra: 
márton-napi borvacsora a hableányban
Facebook: Hableány
2019. novemBer 9.; 18:00 órától: 
márton-napi borvacsora a szászi Birtokon
www.szaszibirtok.hu
2019. novemBer 15.; 17.00 óra: 
szent márton-napi újbor mustra a folly arborétum és Borászatban
www.follyarboretum.hu

újbor kóstolóval, libazsíros kenyeres, pogácsás partival köszöntjük 
szent márton püspök névnapját Badacsonytomajon, a templom 
előtti téren. a gyermekek tökfaragó versenyen vehetnek részt és 
a fanyŰvŐ játékpark ügyességi játékait is kipróbálhatják. a jó 
hangulatot utcabál és tombola is fokozza.
www.badacsony.com

MÁRTON-NAP 
2019. novemBer 9.; 14:00 órától:  
Márton-napi Vigasság  
és Tökfaragó verseny 
Badacsonytomaj, hősök tere

2019. novemBer 16.; 17:00-23:00 óra:  
márton-napi buli nagy ádám és barátaival
Facebook: Sabar Borház
2019. novemBer 16.; 15:00–20:00 óra: 
i. Badacsonyi újbor sétakóstoló (12 badacsonyi borászat)
Facebook: Hableány
2019. novemBer 16.: 
márton napi lúdvacsora ábrahámhegyen
www.abrahamhegy.hu 
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ŐsztŐl tavaszig tartó hétvégi kedvezményes programajánlat 
a BorBély családi pincészetnél: két éjszaka szállás reggelivel 
borkóstolóval, hideg vagy meleg vacsorával, pince- és birtoklátogatással.
www.borbelypince.hu

2019. novemBerétŐl tavaszig:  
pláne péntekek - borkóstoló, közvetlen beszélgetés  a borásszal 
Facebook: Pláne Badacsony borterasz
2019. novemBer 16.; 10.00 óra:  
sajtok a konyhában a kékkúti levendula portán 
www.levendulaporta.hu
2019. novemBer 23.; 10.00 óra: 
levendula a konyhában a kékkúti levendula portán 
www.levendulaporta.hu

2019. novemBer 30.: 
forralt Bor főzőverseny Badacsonytördemicen
Verbuváljátok össze a családot, a barátokat és nevezzetek a versenyre, 
ahol megmutathatjátok, hogy a ti forralt borotok a legjobb. 
2019. decemBer 6-8.: 
a mikulás nyomában hétvége és túra a váliBornál
Facebook: VáliBor - Váli Péter Borászata Badacsonyörs
2019. decemBer 20-22.: 
szürkebarát & lazac - karácsonyi feltöltődés a váliBornál
Facebook: VáliBor - Váli Péter Borászata Badacsonyörs
2019. decemBer 24.: 
karácsonyfa állítás a Balatonban - Szigliget, strand
www.szigliget.hu 
2019. decemBer 31.: 
óévbúcsúztató szilveszteri pancsolás ábrahámhegyen  
www.abrahamhegy.hu 
2020. január 1.: 
újévi csobbanás szigligeten a royal vodkával
www.szigliget.hu

hétvégi programok a váliBornál
Facebook: VáliBor - Váli Péter Borászata Badacsonyörs
2020. január 3-5.: újévi köszöntő - malac & újbor mustra
2020. január 17-19.: újévi köszöntő ii. - kacsa & vince bora
2020. január 24-26.: a Balaton gyöngyszemei - kéknyelű & süllő hétvége 
2020. január 31. – feBruár 2.: karakterek hétvégéje - Bárány & pinot 
noir hétvége 
2020. feBruár 7-9.: sajt & Bor hétvége sándor tamás bükki 
sajtmesterrel
2020. feBruár 14-16.: farsangi légyitt
2020. feBruár 21-23.: terítéken az új évjáratok 
2020. március 6-8.: tavaszköszöntő hétvége - szürkemarha pörkölt  
& syrah

PROGRAMAJÁNLÓ
káptalantóti kemencésház és piac
egész évBen vasárnaponként: élmény piacozás és gasztro túra.
kemencés  termékek, torta különlegességek (glutén, laktóz és cukor 
mentes finomságok) valamint számtalan termelői kincs.
Facebook: Káptalantóti Kemencésház és Piac

hétvégi programok a vÖrÖs szŐlŐBirtok és Borpincénél 
áBrahámhegyen: minden hétvégén előzetes bejelentkezéssel 
tematikus borkóstolók, borvacsorák, zenés estek. kirándulni vágyók 
kedvére: vezetett túrák a pincétől a pálos kolostorhoz, borkóstolóval 
a túra állomásain. tavasszal: ismerkedés a szőlőmetszéssel 
(érdeklődők megismertetése a szőlőmetszés, kötözés 
alapismereteivel, borkóstolóval egybekötve)
Facebook: Vörös Szőlőbirtok és Borpince
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kedves BorBarangolás rajongók!

Nagy szeretettel hívunk borvacsoráinkra, ahol a kiváló minőségű 
ételek mellett megkóstolhatjátok a badacsonyi borászok pincéiben 
őrzött legzamatosabb borokat is.
Ha kikapcsolódásra vágytok és az ízeket élveznétek, mindenképpen 
tartsatok velünk és dobjátok fel a szombat estét egy igazán 
különleges kulináris élménnyel!  A Borbarangolás során a 
következőkben biztosan részetek lesz:

• megismerkedhettek a borok készítőjével és családjával;
• helyi termékeket kóstolhattok;
• a gazda vezetésével bejárhatjátok a pincét;
• a vacsora élményét kísérőműsor és meglepetésajándék is fokozza.

Gyertek és legyetek része a badacsonyi harmóniának! Foglaljatok 
szállást a füzet végén található szálláshelyek valamelyikénél. Éljétek 
át az ősz, a tél és a tavasz örömeit a festői szépségű Vulkánok 
Völgyében!

sZeretettel várunK mindenKit!
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület

BORBARANGOLÁS  
a BADACSONYI BORVIDÉKEN 
Egy jóízű kaland a Vulkánok völgyében…

2020. feBruár 1.: 
hagyományőrző falusi disznóölés ábrahámhegyen
www.abrahamhegy.hu
2020. feBruár 8.: 
kocsonya szépségverseny Badacsonytördemicen
2020. feBruár 22.: 
forraltbor főző- és pogácsa sütőverseny ábrahámhegyen 
www.abrahamhegy.hu   

2020. márciusától hétvégente: 
3 vagy 5 tételes borkóstoló, helyi alapanyagokból készült 
borkorcsolyával a sipos Borháznál
Facebook: Sipos Borház és Vendégház

2020. április 11. 9.00: 
Ünnepélyes kapunyitás a várban 
(a rekonstrukciós munkálatok után újra nyit a vár!)

2020. május 1-2.: 
várkapunyitó a szigliget várban
2020. május 16-17.: 
Bortriatlon i. – szürkebarát hétvége a badacsonyi pincéknél
2020. május 29.: 
sabar-hegyi pincetúra káptalantótiban
Facebook: Sabar Borház

PROGRAMAJÁNLÓ
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8261 Badacsony, Római út 216.
+36-30/868-1361; +36-30/868-1362
dobosistierpinceszet@gmail.com
www.dobosistierpinceszet.hu
Facebook: Dobosi-Stier Pincészet Badacsonyi Fröccsterasz

8261 Badacsony, Park u. 26. 
+36-20/316-0163
rendezveny@hableanybadacsony.hu
Facebook: Hableány

borászatunk 2013-as megnyitása óta az év minden napján 
szeretettel várja borszerető vendégeit, előzetes egyeztetés esetén 
pincelátogatásra, borkóstolók, pálinkakóstolók és borvacsorák 
tartására biztosít lehetőséget.  
vendégváró ajánlatunk novemBer 23-29. kÖzÖtt:  
palackos boraink árából 20 % kedvezményt biztosítunk.

  menÜ és boroK:  

  a borvacsora ára: 8.900,-ft/fő  

nyitva tartás november 23-29. között: 
minden nap: 10.00-18.00 óra

egy ikonikus épület újjászületése badacsony szívében. 2019-ben 
a laposa család új fejezetet nyitott az 1883 óta létező Hableány 
életében. borászat, borbolt, birtokközpont, borbár és bisztró. 
vezetett üzemlátogatásaikon betekinthettek a borkészítés 
folyamatába a térség legkorszerűbb borászati üzemében, a 
bisztróban pedig belekóstolhattok a modern balatoni bisztrókonyha 
különlegességeibe. az épületben helyet kapott egy borbolt is, ahol a 
teljes laposa kínálat elérhető, és pinceáron megvásárolható.
vendégváró ajánlat novemBer 30. és decemBer 6. kÖzÖtt: 
10% kedvezmény az elviteles borok árából

  menÜ és boroK:  

  a borvacsora ára: 15.500,-ft/fő  

nyitva tartás november 30. - dec. 6. között: 
minden nap: 11.00-22.00 óra

1 22019. November 23. 18.00 Óra
Dobosi-Stier Pincészet 
Badacsonyi Fröccsterasz

2019. November 30.; 18.00 Óra
Hableány

Előétel Libamáj zsírjában sütve, pirítóssal, lilahagyma-lekvárral

Leves Tárkonyos sertésraguleves

Főétel
Szarvassült krumpligombóccal, barnamártással, 
melyhez nagymamánk receptje alapján készült 
áfonyalekvárt kínálunk almába töltve 

Desszert Máktorta erdei gyümölcsragu gyűrűben 

Borok

program Balatongyöröki Gáspárlat Pálinkaház pálinka kóstolója. 

Aperitif Laposa Illatos 2019

Előétel Libamáj- sárgacékla- kávé- mák – Pino 2018

Leves Tökleves- rántott hurka- orda sajt – KőKövön 2017
Laposa Kéknyelű 2018

Főétel Borjú- répák- mogyoró – Apukám Világa 2017

Desszert Étcsokoládé- úritök – Zeus 2016 

program Élő zene - Palásti Máté gitárművész

ajándék a vacsora mellé:   
hölgyeknek kerámia virág, 

uraknak borkupon

ajándék a vacsora mellé:   
képeslap + 2500 Ft értékű 

üzemlátogatás kupon 3 bor 
kóstolásával 
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• Olaszrizling 2016
• Szürkebarát száraz 2018
• Kéknyelű 2018

• Muskotály száraz 2018
• Nektár félédes 2017
• Turán száraz 2017

• Késői szüretelésű Olaszrizling 2012



„téli kincsek, badacsonyi borok”

3

8261 Badacsony, Római út 170.
+36-20/278-6616
hotel@hotelneptunbadacsony.hu
www.hotelneptunbadacsony.hu
Facebook: Hotel Neptun Badacsony

2019. December 7.: 18.00 Óra
Tilia a Badacsonyi Borvendéglő

nekünk élmény a természet igazi lüktetése, az évszakok, a 
napok változása és ezt adjuk át az ételeken keresztül azoknak, 
akik ide jönnek. ezt érzékelik. az életet. van még valami, ami itt 
badacsonyban kézenfekvő, a borvidék adta lehetőségek. a legősibb 
és leginkább természetközeli mezőgazdasági tevékenységek egyike 
a szőlőtermesztés és a bortermelés és valljuk be bort mértékkel 
fogyasztva erősebb a vágy, az éhség, a jókedv, a vadászszenvedély,  
az érzékelés.
vendégváró ajánlatunk decemBer 7-13. kÖzÖtt:  
3 tételes borkóstoló

  menÜ és boroK:  

  a borvacsora ára: 11.900,-ft/fő 

nyitva tartás december 7-13. között:  
minden nap 12.00-21.00 óráig.

Fogadó falat

Hideg előétel

Meleg előétel

Főétel

Digestive

Szászi Birtok: Gyöngyös habzóbor - Szent György-hegy  
Friss túrós pogácsa, házi tejföl 
Orbán Pince: Pinot Gris - Balatonrendes 
Pirított rozskenyér, padlizsánkrém, cékla 
Laposa Birtok: Kőkövön Furmint - Badacsony 
Pontyleves, derelye, hagyma 
Somodi Pinot Noir - Mindszentkálla 
Gímszarvas bélszín, vargánya, szalonnás burgonya 
püré, vörösboros jus
Pannonhalmi Bencés Gyógynövény Likőr

program Zenés est

ajándék a vacsora mellé:   
1 évig felhasználható 

10%-os kedvezménykártya, 
amely éttermünkben használható fel.

4

8257 Badacsonyörs, Major utca 46.
+36-30/940-5232, Váli Péter
kezmuvesbor@gmail.com 
www.valibor.hu 
Facebook: VáliBor - Váli Péter Borászata Badacsonyörs

2020. Január 11.; 18.00 Óra  
Váli Péter Borászata

a családi borműhely badacsonyörsön található. a szőlőterület 9 ha-on 
terül el Örsön, a tóti- hegyen, a badacsony-hegyen és szigligeten.  
fő szőlőfajták: olaszrizling, Kéknyelű, budai Zöld, szürkebarát, muscat 
ottonel és pinot noir. minden egyes szőlőfajtánál nagy hangsúlyt 
fektetünk a terméskorlátozásra illetve a szüreti időpont kiválasztására. 
a pincében reduktív és újfahordós (500 l) eljárással, héjon áztatással 
készülnek a borok. 
vendégváró ajánlatunk  január 11-17. kÖzÖtt:  
6 palack bor vásárlása esetén ajándékba adunk egy palack balaton bort.

  menÜ és boroK:  

  a borvacsora ára: 11.900,-ft/fő  

nyitva tartás január 11-17. között: 
minden nap 12.00-19.00 óra

Pótszilveszteri buli, Harmonikással...

Hidegtál a régió ízeiből

Kemencés malac sütés

8-10 tételes újbor kóstoló és tradicionális pezsgő

program: Élő zene (HARMÓNIKA)

ajándék a vacsora mellé:  
kedvezményes  

borvásárlás (- 10 %).
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ajándék a vacsora mellé:   
Istvándy szőlőlé

8261 Badacsony, Római út 155.
+36-30/650-2476
gistvandy@gmail.com
www.istvandy.hu
Facebook: Istvándy Birtok és Borműhely

2020. Január 18.; 18.00 Óra  
Istvándy Borműhely

5

az istvándy pincészet a badacsonyi borvidék harmadik generációs 
borászata. a borvidékre jellemző kéknyelűre, szürkebarátra és 
olaszrizlingre helyezzük a hangsúlyt. egy régóta dédelgetett álmunk 
vált valóra, amikor 2014 májusában megnyitottuk az istvándy 
borműhelyt, badacsony szívében, egy 1900-as években épült villa 
pincéjében. a borműhely badacsony interaktív borközpontja, amely 
egyszerre kóstolótér és borüzlet, hatalmas terasszal és gyönyörű 
panorámával. vendégváró ajánlatunk január 18-24. kÖzÖtt:   
6 palack vásárlása esetén + 1 palack ajándék.

  menÜ és boroK:  

  a borvacsora ára: 10.900,-ft/fő 

nyitva tartás január 18-24.:
csütörtök-vasárnap: 11.00-19.00 óra

Főétel Szarvas vadas zsemlegombóccal

Desszert Sütőtök mousse ropogós gesztenyével, birsalmával

   Borok

5 tételes borkóstoló az Istvándy Pincészet boraiból:
• Laza cuveé 2018. 
• Olaszrizling 2018. hegybor
• Rajnai Rizling 2018.
• Olaszrizling 2014.
• Sárgamuskotály, Golgota 2017.

  program Egész estés élőzene (részletek facebook oldalunkon).

 

8261 Badacsony, Park u. 26. 
+36-20/316-0163
rendezveny@hableanybadacsony.hu
Facebook: Hableány

egy ikonikus épület újjászületése badacsony szívében. 2019-ben 
a laposa család új fejezetet nyitott az 1883 óta létező Hableány 
életében. borászat, borbolt, birtokközpont, borbár és bisztró. 
vezetett üzemlátogatásaikon betekinthettek a borkészítés 
folyamatába a térség legkorszerűbb borászati üzemében, a 
bisztróban pedig belekóstolhattok a modern balatoni bisztrókonyha 
különlegességeibe. az épületben helyet kapott egy borbolt is, ahol a 
teljes laposa kínálat elérhető, és pinceáron megvásárolható.
vendégváró ajánlat január 25-31. kÖzÖtt: 
10% kedvezmény az elviteles borok árából

  menÜ és boroK:  

  a borvacsora ára: 15.500,-ft/fő  

nyitva tartás január 25-31. között:  
minden nap: 11.00-22.00 óra

6 2020. Január 25.; 18.00 Óra
Hableány

Aperitif Laposa Friss 2019

Előétel Cékla-kaviár-kecsketúró-brick – Laposa Rosé 2019

Leves Savanyúkáposzta leves-malac-tejföl – Rizling2 2018
4Hegy 2018 

Főétel Kacsamell-mandula-sütőtök-gersli – Aranydomb 
Juhfark 2016 

Desszert Citrom-zeller-vanília – Hableány Sárga Muskotály 2019 

program Élő zene – Németh Zsolt gitáros

ajándék a vacsora mellé:   
képeslap + 2500 Ft értékű 

üzemlátogatás kupon 3 bor 
kóstolásával 
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8261 Badacsony, Római út 170.
+36-20/278-6616
hotel@hotelneptunbadacsony.hu 
www.hotelneptunbadacsony.hu
Facebook: Hotel Neptun Badacsony

2020. Február 1.: 18.00 Óra 
Hotel Neptun Badacsony 

7

a Hotel neptun badacsony az első badacsonyi szálláshelyek egyike volt, 
115 évvel ezelőtt nyílt meg. a romantikus szobák vastag falai között 
örömmel pihentek a századelő vendégei. Hosszú története során a ház 
kórház, vállalati, szakszervezeti üdülő is volt, és szállodalánc tulajdonába 
is került. egy sikeres pályázat útján nekiálltak a nagy felújításnak.  
fő céljuk volt, hogy az épület hasonlítson egykori önmagához. ez sikerült 
is, így napjainkban már télen, nyáron várják vendégeiket.
vendégváró ajánlat feBruár 1-7. kÖzÖtt:   
3 tételes borkóstoló

  menÜ és boroK:  
 

  a borvacsora ára: 11.900,-ft/fő 
nyitva tartás február 1-7. között:  
minden nap: 12.00-21.00

ajándék a vacsora mellé:   
1 évig felhasználható 

10%-os kedvezménykártya, 
amely éttermünkben 

használható fel.

„télvége, farsang eleje” 
Fogadó falat

Hideg előétel

Leves

Főétel

Desszert

Sabar Borház: reduktív Olaszrizling 
Tormás zsendice krém, házi baguette 
Bélszín carpaccio, extra szűz oliva olaj, csírák
Istvandy Birtok: új rosé  
Paszternák krémleves, vaddisznó fasírt 
Orbán Pince: Szürkebarát Battonage
Pisztráng filé (tapolcai karszt kultúrából), rizottó, hagyma 
Borbély Családi Pincészet: Bácshegy Olaszrizling
Posírozott körte, angolkrém 
Badacsonyi késői szüretből szàrmazó bor. 

Digestive Fata Pince: Ürmös bor

program Zenés est

8261 Badacsony, Park u. 26. 
+36-20/316-0163
rendezveny@hableanybadacsony.hu
Facebook: Hableány

egy ikonikus épület újjászületése badacsony szívében. 2019-ben 
a laposa család új fejezetet nyitott az 1883 óta létező Hableány 
életében. borászat, borbolt, birtokközpont, borbár és bisztró. 
vezetett üzemlátogatásaikon betekinthettek a borkészítés 
folyamatába a térség legkorszerűbb borászati üzemében, a 
bisztróban pedig belekóstolhattok a modern balatoni bisztrókonyha 
különlegességeibe. az épületben helyet kapott egy borbolt is, ahol a 
teljes laposa kínálat elérhető, és pinceáron megvásárolható.
vendégváró ajánlat feBruár 8-14. kÖzÖtt: 
10% kedvezmény az elviteles borok árából

  menÜ és boroK:  

  a borvacsora ára: 15.500,-ft/fő  

nyitva tartás február 8-14. között:   
minden nap: 11.00-22.00 óra

8 2020. Február 8; 18.00 Óra 
Hableány

Aperitif Hableány Rajnai Rizling 2018

Előétel Ponty-bodza-mustár – Laposa Hegybor 2018

Leves Gulyás-lime – 4Hegy 2018
Laposa Kéknyelű 2018

Főétel Báránycomb-zöldbab-édesburgonya-spenót –  
Kőtenger Furmint 2016 

Desszert Füstöltjoghurt-egres-tonkabab – Zeus 2016

program Élő zene – Palásti Máté gitárművész

ajándék a vacsora mellé:   
képeslap + 2500 Ft értékű 

üzemlátogatás kupon 3 bor 
kóstolásával 

 18-19



8261 Badacsony, Park u. 22.
+36-87/532-210
sales@hotelbonvino.hu
www.hotelbonvino.hu
Facebook: Hotel Bonvino Wine & Spa

2020. Február 15.; 18.00 Óra  
Hotel Bonvino Wine & Spa 

Bor & design
a szálloda sok apró szeglete mesél a környékről, a balatonról, a 
bor- és szőlőkultúráról. a szobák stílusát a borkészítés kétféle 
módja határozza meg: a fahordós hagyományos valamint a 
korszerű reduktív. élvezze Kollégáink vendégszeretetét badacsony 
legfinomabb borainak társaságában! 
vendégváró ajánlatunk feBruár 15-21. kÖzÖtt:
10% kedvezmény az 5 tételes borkóstoló árából.

  menÜ és boroK:  

 
 a borvacsora ára: 12.900,-ft/fő  

nyitva tartás február 15-21. között
minden nap 0-24 óráig.

9

Welcome Szászi Gyöngyös 2018

Előétel Pácolt Bivaly mozzarella, lime-chili-snidling
Effendy Sauvignon blanc 2018

Leves Pisztráng halászlé, kagyló

Főétel Ropogós malac sült, langyos lencse saláta
Borbély Kéknyelű 2016

Desszert Házi almás rétes, fahéjas vanilia mousse
Imre Ottonel muskotály 2017

program Burka Sándor és zenekara

ajándék a vacsora mellé:  
egy üveg bor

8261 Badacsony, Római út 216.
+36-30/868-1361; +36-30/868-1362
dobosistierpinceszet@gmail.com
www.dobosistierpinceszet.hu
Facebook: Dobosi-Stier Pincészet Badacsonyi Fröccsterasz

borászatunk 2013-as megnyitása óta az év minden napján 
szeretettel várja borszerető vendégeit, előzetes egyeztetés esetén 
pincelátogatásra, borkóstolók, pálinkakóstolók és borvacsorák 
tartására biztosít lehetőséget.  
vendégváró ajánlatunk feBruár 22-28. kÖzÖtt:   
palackos boraink árából 20 % kedvezményt biztosítunk.

  menÜ és boroK:  

  a borvacsora ára: 8.900,-ft/fő  

nyitva tartás február 22-28. között: 
minden nap: 10.00-18.00 óra

10 2020. Február 22.; 18.00 Óra
Dobosi-Stier Pincészet 
Badacsonyi Fröccsterasz

Előétel Libamáj zsírjában sütve, pirítóssal, lilahagyma-lekvárral

Leves Tárkonyos sertésraguleves

Főétel
Szarvassült krumpligombóccal, barnamártással, 
melyhez nagymamánk receptje alapján készült 
áfonyalekvárt kínálunk almába töltve

Desszert Máktorta erdei gyümölcsragu gyűrűben 

Borok

program Balatongyöröki Gáspárlat Pálinkaház pálinka kóstolója. 

ajándék a vacsora mellé:   
hölgyeknek kerámia virág, 

uraknak borkupon

 20-21

• Olaszrizling 2016
• Szürkebarát száraz 2018
• Kéknyelű 2018

• Muskotály száraz 2018
• Nektár félédes 2017
• Turán száraz 2017

• Késői szüretelésű Olaszrizling 2012



8261 Badacsony, Bogyay Lajos utca 1.
 +36-20/777-7133
birtok@bazaltbor.hu
www.bazaltbor.hu
Facebook: Laposa Birtok

2020. Február 29.; 18.00 Óra 
Laposa Birtok

11

a laposa birtok alapvetően tradicionális, helyi szőlőfajtákkal foglalkozik, 
amelyek a vulkanikus eredetű tanúhegyek legjobb területein teremnek. 
egész évben szeretettel várják a látogatókat a legszebb balatoni 
panorámával rendelkező pincészetüknél. azt gondoljuk, csodára leltünk 
a világ e kis zugában. itt szeretnénk olyan borokat készíteni, melyek 
soha nem téveszthetők össze más borvidékről származókkal.  
olyan borokat, melyekben minden íz fellelhető, de egyik sem tolakszik.
vendégváró ajánlatunk feBruár 29-március 6. kÖzÖtt:   
elviteles furmint akció

 menÜ és boroK: 

 a borvacsora ára: 13.900,-ft/fő  

nyitvatartás február 29-március 6. között: 
minden nap: 11.00-19.00 óra      

ajándék a vacsora mellé:  
Dugó kulcstartó

Előétel I.
Előétel II.

Zöldfűszeres tokhal pil-pil, olívás baguette   
Kacsamáj, mandarin, tökmagos briós

Kis Főétel
Főétel

Fenyőlevélen füstölt marhapofa, rakott csicsóka
Muflonszűz, narancsos répa, téli zöldségek

Desszert Képviselőfánk vaníliás tökkel 

Borok

program Akusztikus koncert

• Illatos 2019
• Hableány Rajnai Rizling 2018
• PiNO 2018
• 4 Hegy 2018

• Kéknyelű 2018
• Apukám Világa 2017
• Zeus 2016

8261 Badacsony, Római út 216.
+36-30/868-1361; +36-30/868-1362
dobosistierpinceszet@gmail.com
www.dobosistierpinceszet.hu
Facebook: Dobosi-Stier Pincészet Badacsonyi Fröccsterasz

borászatunk 2013-as megnyitása óta az év minden napján 
szeretettel várja borszerető vendégeit, előzetes egyeztetés esetén 
pincelátogatásra, borkóstolók, pálinkakóstolók és borvacsorák 
tartására biztosít lehetőséget.  
vendégváró ajánlatunk március 7-13. kÖzÖtt:    
palackos boraink árából 20 % kedvezményt biztosítunk.

  menÜ és boroK:  

  a borvacsora ára: 8.900,-ft/fő  

nyitvatartás március 7-13. között: 
minden nap: 10.00-18.00 óra

12 2020. Március 7.; 18.00 Óra
Dobosi-Stier Pincészet 
Badacsonyi Fröccsterasz

Előétel Libamáj zsírjában sütve, pirítóssal, lilahagyma-lekvárral

Leves Tárkonyos sertésraguleves

Főétel
Szarvassült krumpligombóccal, barnamártással, 
melyhez nagymamánk receptje alapján készült 
áfonyalekvárt kínálunk almába töltve

Desszert Máktorta erdei gyümölcsragu gyűrűben 

Borok

program Balatongyöröki Gáspárlat Pálinkaház pálinka kóstolója. 

• Olaszrizling 2016
• Szürkebarát száraz 2018
• Kéknyelű 2018

• Muskotály száraz 2018
• Nektár félédes 2017
• Turán száraz 2017

• Késői szüretelésű Olaszrizling 2012

ajándék a vacsora mellé:   
hölgyeknek kerámia virág, 

uraknak borkupon

 22-23



13

8261 Badacsony, Római út 235.
+36-87/531-017; +36-20/216-1757
office@domaine-edegger.com
www.domaine-edegger.com

2020. Március 14.: 18.00 Óra  
Domaine Edegger Pincészet

személyes meggyőződésünktől vezérelve elhatároztuk, hogy biológiai 
irányelveket követve műveljük szőlőterületeinket, így felhagytunk 
a szintetikus permetszerek használatával. véleményünk szerint 
ezzel a tudatos szőlőtermesztéssel is ki tudjuk hozni a termésből 
a borvidék sajátosságát tükröző minőséget. új épületünkben 
kialakított kóstolótermünkben várjuk az érdeklődőket. szállást 8 db új 
apartmanunkban tudunk biztosítani igény szerint.
vendégváró ajánlatunk március 14-20. kÖzÖtt:    
palackos bor vásárlása esetén 10% kedvezmény.

  menÜ és boroK:  

  a borvacsora ára: 10.500,-ft/fő  

nyitva tartás március 14-20. között: 
minden nap 11.00-22.00 óra

ajándék a vacsora mellé:  
egy a logónkkal ellátott 

fehérboros pohár

program       Meglepetés program
program       Zenés est

8258  Badacsonytomaj, Káptalantóti út 19.
+36-30/927-1414
info@borbelypince.hu
www.borbelypince.hu
Facebook: Borbély Családi Pincészet

2020. Március 21.: 18.00 óra 
Borbély Családi Pincészet

14

vendégeinket a ház asszonya, gabriella által helyi alapanyagok 
felhasználásával készített ételekkel várjuk. a család ifjú borászának, 
tamásnak  szakmai vezetésével ismerkedhetnek meg a borbély 
családdal, hagyományainkkal, filozófiánkkal, pincészetünk titkaival.  
vendégváró ajánlatunk március 21-27. kÖzÖtt:   
6 palack bor vásárlása esetén + egy palack ajándék bor.

  menÜ és boroK:  

  Welcome

  a borvacsora ára: 9.900,-ft/fő  
nyitva tartás március 21-27. között:  
szombat 10-22h; vasárnap 10-16h;  
                          hétfő-péntek: 10-17h 

Bóbita illatos gyöngyözőbor vendégváró stanglival 

Előétel Ízelítő házi „disznóságainkból” Szegi sajtfalatkákkal

Főétel Sertés a „legjavából” készítve, Gabriella módra, 
parajos, tojásos pitével

Desszert „Tavaszi álom” Zeus késői szüretelésű borunkkal

Borok

Ételek
Balatoni-Hal-Rillette házi sütésű kenyérrel
Szürkemarhasült zöldséggel
Kalla -sajtok

Borok

• Premier 2017 (reduktív Olaszrizling, Rajnai rizling cuvée)
• Helbeck 2017 (reduktív Chardonnay)
• Quintessence 2017 (barrique Sauvignon Blanc)
• Narancsbor 2017 (barrique Chardonnay)
• Pinot Noir 2015 (barrique)

• Gabriella Muscat Ottonel 
• Rózsakő selection
• Kéknyelű selection
• Bács hegy Olasz rizling
• Karós Olasz rizling limited selection
• Furmint Virgin Vintage

ajándék a vacsora mellé:   
a helyi Vastag kerámia által  

készített meglepetés ajándék

 24-25



8258 Badacsonytomaj, Római út 88.
+36-87/471-000 • info@borbaratok.hu  
www.borbaratok.hu • Facebook: Borbarátok

2020. Március 28.; 18.00 Óra  
Borbarátok Vendéglő  
– Fata Pince

15

1928-ban fektette le a nagy család az ősi birtokon a borbarátok 
alapkövét. a telket még fata istván dédnagyapánk vásárolta. 
napjainkban unokája és dédunokái folytatják a szőlészkedés-
borászkodás családi hagyományát. badacsony kiváló fajtáit: kéknyelűt, 
olaszrizlinget, szürkebarátot, muskotályt termesztünk. 1989-ben 
nyitottuk meg a fata pince mellett a borbarátok vendéglőt, ahol 
magyaros ételeket és egyéb specialitásokat készítünk. a panziónkban 9 
db 2 ágyas szobával várjuk kedves vendégeinket! 
vendégváró ajánlatunk március 28-április 3. kÖzÖtt:  
borkóstoló árainkból 10% kedvezményt adunk.

  menÜ és boroK:  

  a borvacsora ára: 12.980,-ft/fő  

nyitva tartás március 28-április 3. között: 
minden nap 11.30-21.00 óráig.

ajándék a vacsora mellé:   
Borászatunk bemutatása

Welcome Fogas tatár, ananász, chilli, koriander -  
FATA Gyöngyöző 

Előétel Szárnyas pástétom, pisztácia, sós alma, fekete 
retek, petrezselyem krém - FATA Szürkebarát

Leves Szarvas consomé, aszalt szilva, medvehagyma, 
mandula  - FATA Kéknyelű

Főétel Kacsamell, cékla rizottó, sóban eltett mazsola, paraj
- FATA Rózsakő, Olaszrizling

Desszert Borban főtt körte, mascarponés diófagylalt, mézes-
kalács morzsa - FATA Ürmös + 1 meglepetés bor

program Élőzene

8261 Badacsony, Római út 127.                               
+36-70/772-1102     
nemethpince@gmail.com           
www.nemethpince.hu • Facebook: Németh Pince

2020. Április 4.: 18.00 Óra  
Németh Pince                                          

16

a németh pince badacsony egyik legkisebb borászata, mely családi 
alapokon nyugszik. Három generáció dolgozik együtt, nagypapától az 
unokákig mindenki a bor szolgálatában áll az év egy szeletében. az 
idősebbek bölcsessége ötvöződik az ifjúság lendületével. úgy gondoljuk, 
hogy a régi hagyományos technológiával készült borok visszaadják a táj 
és a múlt ízeit, ezért a jól bevált technológiát és a modern kor eszközeit 
vegyítjük szakmai munkánk során.Kis családi pincészetünk borvacsorái is 
családias légkörben zajlanak, mindenki kiveszi részét a munkából az este 
folyamán. szeretettel várjuk régi és új vendégeinket! Üdv a családban!
vendégváró ajánlatunk április 4-10. kÖzÖtt: borkóstoló mellé  
1 pohár házi bodzaszörp vagy egy csésze kávé ajándék!

  menÜ és boroK:  

  a borvacsora ára: 9.900,-ft/fő  

nyitva tartás április 4-10. között:   
minden nap: 11.00-18.00 óra

Előétel Krémsajtos spenóttekercs

Házi kencék: tökmagos ordakrém, mangalica tepertőkrém,  
diós cékla-hummusz, sült paprikakrém

Főétel Pincetál füstölt mangalica-és szürkemarha 
finomságokból, kerti zöldségekkel, kézműves 
sajtokkal és friss kovászos kenyérrel

Desszert Mascarponés citromos máktorta

Borok

program akusztikus gitárzene

• Budai Zöld, Kéknyelű • Juhfark • Rajnai Rizling
• Olaszrizling • Szürkebarát • Rózsakő 
• Ottonel Muskotály

 26-27

ajándék a vacsora mellé:   
Badacsoki



8257 Badacsonyörs, Major utca 46.
+36-30/940-5232, Váli Péter
kezmuvesbor@gmail.com • www.valibor.hu
Facebook: VáliBor - Váli Péter Borászata Badacsonyörs

2020. Április 18.; 18.00 Óra  
Váli Péter Borászata                                                        

17

a családi borműhely badacsonyörsön található. a szőlőterület 9 ha-on 
terül el Örsön, a tóti- hegyen, a badacsony-hegyen és szigligeten. fő 
szőlőfajták: olaszrizling, Kéknyelű, budai Zöld, szürkebarát, muscat ottonel 
és pinot noir. minden egyes szőlőfajtánál nagy hangsúlyt fektetünk a 
terméskorlátozásra illetve a szüreti időpont kiválasztására.  
a pincében reduktív és újfahordós (500 l) eljárással, héjon áztatással 
készülnek a borok. 
vendégváró ajánlatunk április 18-24. kÖzÖtt:  6 palack bor 
vásárlása esetén ajándékba adunk egy palack balaton bort.

  menÜ és boroK:  

  a borvacsora ára: 10.800,-ft/fő  

nyitva tartás április 18-24. között: 
minden nap 12.00-19.00 óráig.

Üdvözlő ital Luca Bora 2019 és BalatonBor 2019

Előétel Szürkemarha bresaola, rukkola, gomolya forgács  
– Budai Zöld 2018

Leves Felvidéki bárány raguleves, házi lepénykenyér  
– Olaszrizling válogatás 2018

Főétel Kemencében lassan készült marhanyak, snidlinges 
újburgonya, tavaszi gombák – Pinot Noir 2017 

Desszert Nagyi almás pitéje, vanília fagylalt  
– Édes Négyes 2018

program Élő zene

ajándék a vacsora mellé:  
kedvezményes 

borvásárlás. (-10 %)

8286 Gyulakeszi, Csobánc-hegy 24.
+36-30/518-4540
info@villatolnay.hu • www.villatolnay.hu 
Facebook: Villa Tolnay Bor- és Vendégház

2020. Április 25.; 18.00 Óra   
Villa Tolnay Bor- és 
Vendégház

18

borkóstolás, borvacsora, szállás, élmények. évről-évre arra törek-
szünk, hogy a lehető legkomplexebb élményt tudjuk vendégeinknek 
átadni. a csobánc-hegy lábánál fekvő szőlőültetvényeink közepén 
található birtokközpontunk, mely ma már a borászat mellett szállást 
és gasztronómiai élményeket is nyújt az ide látogató vendég 
számára. Hisszük, hogy bort kóstolni a bor születési helyén a 
legnagyobb élmény!  
vendégváró ajánlatunk április 25-május 1. kÖzÖtt:  
minden kedves vásárlónk egy pohár borra a vendégünk!

  menÜ és boroK:  

  a borvacsora ára: 13.900,-ft/fő  
nyitva tartás április 25-május 1. között: 
H, Sze, Cs: 11-17h; K:zárva; P-Sz: 14-21h; V: 10-15h

Köszöntő bor

Üdvözlet a 
konyhából

Előétel

Főétel

Desszert

Sauvingon Blanc * 2019

Zöldség praliné - Rajnai Rizling* 2018
Marha eszencia - Zöldveltelini* 2018

Tökkrémleves, kókusz - Tenger** 2018

Kacsacomb, vörösbor redukció, kukorica variációk - 
Névtelen**2017

Sült Alaszka – HID3 Balaton 2018

program Vacsora előtt az időjárás függvényében dűlő- vagy 
pince túra egy meglepetés borral!

ajándék a vacsora mellé:   
-10 % kedvezmény 

borvásárlásra.

 28-29
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8256 Ábrahámhegy, Klastrom u. 26.
+36-30/916-1316; +36-30/916-1820
info@vorospince.hu • www.vorospince.hu
Facebook: Vörös Szőlőbirtok és Borpince 

2020. Május 2.; 19.00 Óra 
Vörös Szőlőbirtok És Borpince
Kalinics Birtok

mindenkinek van története. a miénket elmeséljük neked 
ábrahámhegy szilvádi dűlőjében – a pálos Kolostorromhoz vezető 
túraútvonal mellett - megbúvó pincénkben, borospohárral a 
kezünkben. tőkéinkről olaszrizling, szürkebarát, kéknyelű, rózsakő, 
2018. évjárattól sárgamuskotály kerül a hordókba.
pincénk egész évben nyitva áll a vendégek előtt, borkóstolót, 
borvacsorát, bortúrát tartunk előzetes bejelentkezésre hideg vagy 
meleg ételekkel csodálatos balatoni panorámás teraszunkon.
vendégváró ajánlatunk május 2-8. kÖzÖtt:   
6 palack bor vásárlása esetén + 1 palack ajándék

  menÜ és boroK:  

  a borvacsora ára: 9.900,-ft/fő 

nyitva tartás május 2-8. között:  
minden nap 15.00-20.00 óráig.

Előétel Házi kencék ropogóssal (fügelekváros, kacsamájas, 
lecsós, töpörtyűs, juhtúrós)

Főétel Borókás szarvaspörkölt dödöllével

Desszert Reni édes rétese

Borok
Irsay Olivér 2019, Sárgamuskotály 2018
Olaszrizling  2018, 2019, Szürkebarát 2018, 2019
Kéknyelű 2019, Rózsakő 2019

program Zenés program -„Ábrahámhegy kontra Badacsony” 
azonos fajták összekóstolása.

ajándék a vacsora mellé:   
Kulcstartó

8283 Káptalantóti, Sabari szőlő 2.
+36-30/984-6540
sabar@sabar.hu • www.sabar.hu
Facebook: Sabar Borház

2020. Május 16.; 19.00 Óra  
Sabar Borház

a sabar borház a Káptalantóti határában emelkedő kicsiny sabar-
hegyről kapta a nevét, mely adottságait tekintve nagy reménységű 
termőhely. itt található a sabar borház birtokközpontja és 
szőlőterületeinek jelentős része. a pincészet kis tételszámú, jó ár/érték 
arányú, a termőhelyet hűen tükröző fajtaboraira hamar felfigyeltek a 
minőségi borok iránt elkötelezett fogyasztók. a 2009-es megalakul 
óta eltelt időben termőterületeik 7 hektárra bővültek, felújítottak és 
borral töltöttek meg két pincét, gondoskodva róla, hogy visszatérjen 
az élet a kis szőlőhegyre. 2018 tavaszától az új kóstolóteraszon várják 
vendégeiket, csodás kilátással a tapolcai-medencére…
vendégváró ajánlat május 16-22. kÖzÖtt:   
Kékfrankos rozé 2019 és olaszrizling 2019 boraikra egyedi  
20% engedmény (6 palack vásárlása esetén)

  menÜ és boroK:  

  a borvacsora ára: 11.900,-ft/fő  

nyitva tartás május 16-22. között: 
minden nap 10.00-18.00 óráig.

Előétel Házi kencék zöldségekkel, friss kenyérrel

Főétel Borban párolt szűzpecsenye, zöldséges, hajdinás 
köleskása

Desszert Házi sütemény

Borok

program Szegő Csaba jazz

• Kékfrankos rozé 2019
• Olaszrizling 2019
• Pinot gris 2019
• Kéknyelű 2019

• Olaszrizling birtokbor 2019
• Rajnai rizling „1118” 2018
• Cabernet franc 2018
• Szürkebarát törkölypálinka

20

ajándék a vacsora mellé:   
1-1 db Sabar logóval 
ellátott borospohár
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8261 Badacsonytomaj Kisfaludy utca 5.
+36-87/431-382
szolohegy@szolohegybisztro.hu
Facebook: Szőlőhegy Bisztró

2020. Május 23.; 19.00 Óra  
Szőlőhegy Bisztró

„a laposa család által újranyitott badacsonyi étterem félúton a hegy 
csúcsa felé a szőlőhegy bisztró nevet kapta és megújult koncepcióval 
várja a gasztronómiára éhes vándorokat. Helyi alapanyagokra épülő 
bisztrókonyha, mely lépést tart a hazai gasztronómia fejlődésével, de 
hű marad a hagyományos ízekhez és hangulathoz.  
az ételek mellé a laposa birtok izgalmas, vulkanikus és a szeremley 
borászat tételeit ajánljuk. térj be egy bőséges ebédre, vagy élvezd a 
panorámát pár tökéletes falattal és egy pohár borral a kezedben.”
vendégváró ajánlatunk május 23-29. kÖzÖtt:  
ebédet vagy vacsorát fogyasztó vendégeinket meghívjuk egy pohár 
Hableány rajnai rizlingre vagy Hableány sárga muskotályra.

  menÜ és boroK:  

  a borvacsora ára: 11.900,-ft/fő  

nyitva tartás május 23-29. között: 
hétfő - csütörtök, vasárnap 12:00 - 21:00, péntek - szombat 12:00 - 22:00

Előétel Zsírban sült hagymás csirkemáj, csalamádé, kenyér

Leves Kemencés burgonya krémleves, érlelt sonkával, 
pirított magvakkal

Főétel Borjúpaprikás, házi galuskával és fűszeres tejföllel

Desszert Túrós palacsinta, vanília szósz, gyümölcs öntet

Borok

program Gitárest

• Laposa Rosé
• Hableány Rajnai Rizling
• Laposa PINO
• Laposa KőKövön

• Badacsonyi Kéknyelű
• Szeremley Pinot Noir
• Hableány Sárga Muskotály

21

ajándék a vacsora mellé:   
Meglepetés ajándék

22

8256 Ábrahámhegy, Klastrom u. 26.
+36-30/916-1316; +36-30/916-1820
info@vorospince.hu • www.vorospince.hu
Facebook: Vörös Szőlőbirtok és Borpince 

2020. Június 6.; 19.00 Óra 
Vörös Szőlőbirtok És Borpince
Kalinics Birtok

mindenkinek van története. a miénket elmeséljük neked 
ábrahámhegy szilvádi dűlőjében – a pálos Kolostorromhoz vezető 
túraútvonal mellett - megbúvó pincénkben, borospohárral a 
kezünkben. tőkéinkről olaszrizling, szürkebarát, kéknyelű, rózsakő, 
2018. évjárattól sárgamuskotály kerül a hordókba.
pincénk egész évben nyitva áll a vendégek előtt, borkóstolót, 
borvacsorát, bortúrát tartunk előzetes bejelentkezésre hideg vagy 
meleg ételekkel csodálatos balatoni panorámás teraszunkon.
vendégváró ajánlatunk június 6-12. kÖzÖtt:   
6 palack bor vásárlása esetén + 1 palack ajándék

  menÜ és boroK:  

  a borvacsora ára: 9.500,-ft/fő 

nyitva tartás június 6-12. között:    
minden nap 15.00-20.00 óráig.

Előétel Klasszikus Rókatál (házi kolbász, érlelt sonka,  
sajt a Szegi Gazdaságból, friss zöldségek)

Főétel Egészben sült, tűzdelt malaccomb, parajos 
krumplipürével

Desszert MessziMama féle  túrós palacsinta

Borok
Irsay Olivér 2019, Sárgamuskotály 2018
Olaszrizling  2018, 2019, Szürkebarát 2018, 2019
Kéknyelű 2019, Rózsakő 2019

program Zenés program -„Ábrahámhegy kontra Badacsony” 
azonos fajták összekóstolása.

ajándék a vacsora mellé:   
Kulcstartó
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8256 Ábrahámhegy, Honvéd u. 10.
+36-30/424-1209
barna01.szoke@gmail.com
Facebook: Barna Borozó

2020. Június 13.; 19.00 Óra  
Barna Pince Ábrahámhegy

23

Kézműves, családi borászatunk, a badacsonyi borvidék festői 
szépségű balaton parti községében  ábrahámhegyen, badacsonytól 8 
km-re található. a hozzánk ellátogatók friss rozé, irsai, rizlingszilváni 
és olasz rizling boraink mellett fahordóban érlelt szürkebarátot, 
Kéknyelűt, rózsakőt és Kékfrankost kóstolhatnak hangulatos, kora 
tavasztól késő őszig nyitva tartó borozónkban.
vendégváró ajánlatunk június 13-19. kÖzÖtt:  
rozé: kettőt fizet, hármat vihet!

  menÜ és boroK:  

  Borok

  a borvacsora ára: 9.900,-ft/fő  
nyitva tartás június 13-19. között: 
16.00-24.00 óráig.

Aperitif Irsai Olivér szőlőpálinka 
Vendégváró hamuban sült pogácsa

Előétel Ábrahámi pompos falatkák mangalica szalonnával

Főétel

Olasz rizling vesszején, kemencében sült malac 
csülök, malac derék és malac java, mézzel bélelt 
kacsacomb, héjában sült kapros-túrós krumplival, 
párolt vörös káposztával és hozzá illő kemencés 
zöldségekkel

Desszert Kemencében sült túrós, és tökös-mákos rétes 

program Népi folklór, azaz élő népzene-néptánc

• Irsai gyöngyöző
• Zöldveltelini
• Rizlingszilváni
• Olaszrizling

• Szürkebarát
• Kéknyelű
• Kékfrankos
• Rózsakő késői

ajándék a vacsora mellé:   
Barna Pince kulcstartó

8261 Badacsony, Kisfaludy S. u. 28.
+36-87/431-016
info@kisfaludyhaz.hu • www.kisfaludyhaz.hu
Facebook: Kisfaludy-ház Étterem

2020. Június 20.: 19.00 óra 
Kisfaludy-ház Étterem 
és Borterasz

24

badacsony egyik legmeghatározóbb jelképe, a Kisfaludy-ház 
megújulva várja régi és leendő vendégeit! „a balaton gyöngyszeme”, 
„egy lélegzetnyi szabadság” - így jellemzik az idelátogatók a
lélegzetelállító panorámával, romantikus, természetes környezetben 
található műemlékházat. 
vendégváró ajánlatunk június 20-26. kÖzÖtt: 
10% kedvezmény a borkóstolók árából.

  menÜ és boroK:  

  a borvacsora ára: 12.900,-ft/fő  

nyitva tartás június 20-26. között: 
minden nap 11.30-21.00 óráig.

Welcome Szászi Gyöngyös 2018 

Előétel Kacsamáj terrine házikenyérrel
Nyári Hárslevelű 2015

Leves Brokkoli krémleves
Villa Tolnay Zöldveltelini 2018

Főétel
Szürkemarha hátszín, tavaszi grillezett 
zöldségekkel, vörösboros barnamártással
Liszkay Cabernet Franc 2016

Desszert Madártejrizottó - Németh Pince Töppedt 
Szürkebarát 2011

ajándék a vacsora mellé:   
1 üveg bor

Szakonyi Milán zenélprogram
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száll ástippek száll ástip pek

ágnes vendégház -  
terasse apartman
8261 Badacsony, Park utca 62.
+36-30/290-5507
agibadacsony@freemail.hu
www.badacsony.com 
Szobák száma: 8
Férőhely: 16

bakter vendégház
8261 Badacsony,  
Móricz Zsigmond utca 23.
+36-30/733-2198
badi.bakter@gmail.com
Facebook: Bakter Vendégház
Szobák száma: 4
Férőhely: 12

bacchus apartman- borbarlang 
vinotéka
8261 Badacsony,  
Kossuth utca 1.
+36-20/353-3389
info@bacchus.hu
www.bacchusinfo.hu
Szobák száma: 8
Férőhely: 16

bella badacsony vendégháza
8258 Badacsonytomaj,  
Széchenyi út 5.
+36-70/246-3020
info@bellabadacsony.hu
www.bellabadacsony.hu
Szobák száma: 4
Férőhely: 8

berni apartman
8258 Badacsonytomaj,  
Széchenyi út 23.
+36-70/379-3146
bernihaus@gmail.com
www.badacsony.com/szallashelyek
Szobák száma: 7
Férőhely: 16

bonvino Hotel Wine&spa 
8261 Badacsony, Park u. 22.
+36-87/532-210
 sales@hotelbonvino.hu
 www.hotelbonvino.hu
Szobák száma: 48
Férőhely:110

borbarátok panzió-vendéglő-
borház
8258 Badacsonytomaj, Római út 88.
+36-87/471-000; 
info@borbaratok.hu
www.borbaratok.hu 
Szobák száma: 9
Férőhely: 18+5

Szállástippek borbély családi pincészet  
és vendégház
8258 Badacsonytomaj,  
Káptalantóti út 19.
+36-30/927-1414
info@borbelypince.hu
www.borbelypince.hu
Szobák száma: 4
Férőhely: 10

bujtor apartman
8258 Badacsonytomaj,  
Római út 108.
+36-70/458-2494
bujtornekapcsosjudit@gmail.com
Facebook: Bujtor Apartman 
Badacsony
Szobák száma: 4
Férőhely: 9

claire Ház apartman
8261 Badacsony, Kisfaludy út 17.
+36 70/382 9210
info@szegedyrozahaz.hu
www.szegedyrozahaz.hu
Szobák száma: 2
Férőhely: 4

csendes dűlő szőlőbirtok 
vendégház
8257 Badacsonyörs, Hegyalja út 51.
+36-30/746-0744
Facebook: Csendes Dűlő Szőlőbirok 
Vendégház 

Szobák száma: 3
Férőhely: 8

Herczeg ferenc nyaralóház
8263 Badacsonylábdihegy,  
Herczeg Ferenc u. 82.
+36-30/947-7270
badacsony@t-online.hu
www.zimmerinfo.hu/badacsony/
herczegferenc

Halászkert Hotel
8261 Badacsony, Park u. 5-7.
+36-87/531-008
halaszkert@t-online.hu
www.hotelhalaszkert.hu 
Szobák száma: 45
Férőhely: 100

Hotel neptun
8261 Badacsony, Római út 170.
+36-20/278 6616
hotel@hotelneptunbadacsony.hu
www.hotelneptunbadacsony.hu
Szobák száma: 15
Férőhely: 35

Katica vendégház
8261 Badacsony, Egry sétány 19.
+36-70/772 0027
majerne@freemail.hu
Szobák száma: 3
Férőhely: 6+1
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száll ástippek

oázis a Klastromhoz Wellness 
vendégház
8257 Badacsonyörs, Klastrom u. 7.
+36-30/991-7646
recepcio@balatonivendeghaz.hu
www.balatonivendeghaz.hu 
Szobák száma: 14
Férőhely: 48

orbán vendégház
8261 Badacsony, Egry sétány 5.
+36 30/401-7286
orbanvendeghaz@gmail.com
www.orban-vendeghaz.hu
Szobák száma: 8
Férőhely: 16+1

Óbester panzió
8261 Badacsony, Római út 203.
+36-30/213-0225
zoltan@obester.hu
www.obester.hu 
Szobák száma: 10
Férőhely: 24

sipos borház & vendégház
8257 Badacsonyörs, Szőlő u. 23.
+36-30/443-9348
szallas@siposborhaz.hu
www.siposborhaz.hu
Szobák száma: 7
Férőhely: 17

sörpatika vendégház
8258 Badacsonytomaj, Hősök tere 1.
+36-20/544-1505
borpatika.palinkahaz@gmail.com
www.badacsony.com 
Szobák száma: 6
Férőhely: 15

váli fogadó
8257 Badacsonyörs, Major utca 46.
+36-30/940-5232
kezmuvesbor@gmail.com
www.valibor.hu
Férőhely: 24 

villa marica
8262 Badacsonylábdihegy, 
Herczegh Ferenc utca 24.
+36-30/495-8114
villa.marica@t-online.hu
www.villamarica.hu 
Szobák száma: 5
Férőhely: 12

villa tolnay vendégház
8286 Gyulakeszi Csobánc-hegy 24.
+36-30/518-4540
info@villatolnay.hu
www.villatolnay.hu 
Szobák száma: 5
Férőhely: 10

velÜk utazhattok:
Badacsony Bortaxi-mikrobusz: +36-30/939-5346- vizkelety istván
Badacsony-taxi - mikrobusz: +36-20/544-4234 - szőke gábor
Badacsony taxi -mikrobusz:  +36-30/602-6963 - Bíró lászló

hegyi taXik:
vizkelety istván: +36-30/939-5346
demjén tamás: +36-30/954-2518
szőke gábor: +36-20/544-4232

náluk élményeket gyŰjthettek:
szegedy róza-ház irodalmi és Bormúzeum - www.szegedyrozahaz.hu 
Badacsony ikonikus épülete, ahol tökéletes esszenciáját kapjátok a 
bornak, a költészetnek és a szerelemnek. A ház ideális kiindulópontja 
a hegyre vezető gyalogos túráknak is. 

Badacsonyi körutazás hegyi taxival - Facebook: Hegyi taxi Badacsony
Egy izgalmas körutazáson megcsodálhatjátok a természeti 
szépségeket és az évszakok színeit a Badacsony-hegyen.   
Infó: +36-30/939-5346; +36-30/954-2518; +36-20/544-4232

folly arborétum és Borászat  - www.follyarboretum.hu 
Száz éves cédrusok nyugalma és a varázslatos balatoni panoráma. 
Arborétumi séta, kilátó, játszótér, borkóstolás, házi szörpök, színes 
programok.

Ökoturisztikai látogatóközpont  - www.olk.badacsonylabdihegy.hu 
A központban megismerheted Badacsony környékének élővilágát, 
geológiáját és kultúrtörténetét is interaktív tárlatvezetéssel. 

szaunaház (szigliget, strand) 
A használathoz előzetes időpont 
egyeztetés szükséges:  
+36 70/334-2683. 
Nyitvatartás:
Hétfő, csütörtök, péntek:  
15:00 – 20:00 
Szombat, vasárnap: 10:00 – 20:00

szigligeti  jégpálya  
(szigliget, strand)
Nyitvatartás: december-február
Hétfő – péntek: 14:30 - 20:00 
Szombat, vasárnap: 10:00-19:00



BADACSONYI CÉH TURISZTIKAI EGYESÜLET 
– TOURINFORM IRODA
8261 Badacsony, park u. 14.
+36-87/531-013
e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu
www.badacsony.com

BADACSONYI BORvIDÉKI  
BORúT EGYESÜLET
www.badacsonyiborut.hu

Badacsonyi Borvidék borászai; Badacsonytomaj város 
Önkormányzata; Badacsonytördemic község 
Önkormányzata; szigliget község Önkormányzata; 
ábrahámhegy község Önkormányzata

Badacsony Régió Tourinform
Borbarangolás Badacsonyban

Támogatóink: 

a résztvevők fenntartják maguknak a jogot a 
programfüzetben szereplő menüsor és program 
változtatására.


