
Gyenesi Íz-lelő  

Időpont: szeptember 26. szombat 

Finom ízek, nemes borok, szórakoztató programok, poharak csengése, fény az éjszakában: 

kóstoljon bele az élményekbe Gyenesdiáson! 

 

Egy belépőjegy megváltásával három, Ön által választott étterem három fogásos menüsorát 

kóstolhatja végig, melyhez két fajta bort kínálunk.  

S hogy mi mindennel várjuk?  

Ételek, borok és programok – 10.00 – 18.00.  

Karám Büfé – Gyenesdiás, Lidó strand  

 

Kis adag halászlé 

Lángos golyó mártásokkal 

Mákos kevert citromkrémmel 

 

Pálinka kóstoló  

Lufi bohóc 

Varázshangok játszóház 

 

Piroska Csárda  –  Gyenesdiás, Faludy u. 1.  

Tárkonyos burgonyagombóc leves 

Sertés ördögfalatok hagymás rizzsel 

Házi almáspite 

 

Az ételekhez a dióskáli Szládovics Pince borait kínáljuk, s cigányzenével várjuk kedves 

vendégeinket.  

Sportház  –  Gyenesdiás, Kossuth u. 89. 

 

Házi csirkemájpástétom toast-tal, salátaágyon  

Cézár rosé (gyerekeknek almaszörp) 

Magbundában sült csirkemellcsíkok zöldséges burgonyalepénnyel 

Cézár fehér cuvee (gyerekeknek mentás málnakoktél) 

Tejszínes, túrós, gyümölcskehely 

 

Kiegészítő program: 20 perc bowling 2 főre 

Gitárzene  

 

Szent Ilona Csárda - Gyenesdiás, Lőtéri utca 36.  

 

Édesmustáros körtesaláta  

Jankovászi szűzpecsenye 

Szilvás gombóc 



 

Felnőtteknek a Nagyrédei Szőlőskert borászat borait, gyerekeknek házi szörpöket (feketeribizli, 

bodza) kínálunk. A hozzánk betérőket kemencében frissen sült kenyérrel és házi lekvárral is kínáljuk! 

 

Torony Csárda – Gyenesdiás, Napfény u. 1.  

 

Rántott leves, fokhagymásan, metélt tészta 

Rácz ponty 

Aludttejes prósza szilvalekvárral 

 

Papp pincészet borai /Gyerekeknek limonádé 

A jó hangulatot tangóharmonikás alapozza meg!  

 

Darnay pince – Darnay u. 10. 

 

Halas ízelítő, halak másképpen bemutatkozva 

Mári nénje babos-tepertős káposztája, disznóságokkal 

Habos almás lepény fiatalítva, pohárból 

 

Vendégeinknek a Rádi pincészet borait kínáljuk. 

 

Kézműves bemutatók 

Helyi termékek  

Beszélgetések borról, gasztronómiáról 

 

18.30-tól a Darnay pince udvarára, egy varázslatos estére invitáljunk mindenkit: különleges 

koccintással kezdünk, s a poharak nem csak ekkor „szólnak”, s végül fényt viszünk az éjszakába! 

 

18.30. Ünnepélyes megnyitó 

18.45. Borgőzös köszöntő  

19.00. Koccintsunk együtt! 

19.30. Az éneklő poharak - GLASSO (Varga Bence) koncert 

20.30. Fény az éjszakában - Flame Flowers - tűztánc  

 

Beszélgetés, nemes borok, s jó kedv – ki meddig bírja... 

 

Egész napos belépő (3 helyszín és az esti program részvételi díja) elővételben: 7.800 Ft 

 

Csak az esti programra jegyet váltani a Darnay pincénél lehet: 1.000 Ft, mely tartalmaz: ajándék 

poharat, 0,5 dl bort, és az esti programokon való részvétel jogát. 

Jegyvásárlás, további információ: 

 www.balatonikurzusok.hu  
Tourinform Gyenesdiás (83/511-790)  
Somogyi Zoltán Max 
bk@maxgastro.hu, 06/(31) 317 9743 
www.facebook.com/BalatoniKurzusok 

http://www.balatonikurzusok.hu/
mailto:bk@maxgastro.hu

