
Disznótoros hétvége

Érveink:
- felejthetetlen és 100%-ban magyar gasztro- 
nómiai élmény 
- családias hangulat és udvarias kiszolgálás
- aktív pihenés, pihenje ki a hétköznapok fáradal-
mait
- nemcsak nézheti az ételek elkészítését, hanem 
részt is vehet a feldolgozásban, ételkészítésben
- élőzene, tánc és mulatság egész nap

 

 

Mindezt összesen:

17.500 Ft/fő/2 éj-ért
Foglaláshoz kérjük vegye fel velünk a kapcso-
latot a malompark@gmail.com e-mailcímen 
vagy a 06-20/46-46-460-as telefonszámon. 

*A rendezvény legalább 15 fő résztvevő 
esetén valósul meg.
**Lehetőség a foglalásra: 
október 1. – február 28.

A disznótor, Magyarországon rendszerint télen a hideg napokban a parasztháztartások 
egyik legnépszerűbb tradíciója. A disznóvágás vagy disznóölés a háznál nevelt sertés, 
a házi sertés hagyományos levágása, a hús feldolgozása, és az ezt követő ízletes 
vacsora. A falusi népszokások közül az egyik legtöbb embert megmozgató közösségi 
esemény. 

Összegezve, hogy mit is nyújtunk Önnek 
és családjának, barátainak a hétvége 
alatt: 

2 felejthetetlen éjszaka, mulatsággal 
egybekötve
2 különleges reggeli
1 kiváló disznótoros ebéd
2 bőséges vacsora
1 napos korlátlan pálinka és bor fogyasztás

1 napos korlátlan üdítő, ásványvíz és 
kávéfogyasztás
2 napig korlátlan pogácsafogyasztás
2 örökre emlékezetes nap 
Borkóstoló
Távozáskor kóstoló csomag
Ingyenes zárt parkoló
Díjtalan WIFI használat
Ízelítő a falusi jókedvből és hangulatból
Egy falat Magyarország

A disznótor hétvége programja: 
1 nap - Bemelegítés
Érkezéskor családias hangulatban, frissen sült, me-
leg sajtos pogácsát lehet fogyasztani, vacsorára 
pedig bőséges bográcsgulyást szolgálunk fel 
kedves vendégeinknek.

2 nap - A mulatság napja
Egy egész napon át korlátlanul lehet enni friss 
pogácsát, disznótoros reggelit, ebédet és vacso- 
rát, házilag sült friss bodakkal és házi savanyúság-

gal, és annyi házi pálinkát, forralt bort, forró teát, 
üdítőt, ásványvizet és kávét fogyasztani amennyit 
csak szeretne. A nap folyamán borkóstolóval vár-
juk, ahol különlegesen finom borokkal ismerkedhet 
meg.

3 nap - „Szent János pohár”
Az utolsó napon elfogyasztásra kerül a saját 
készítésű hurka, kolbász, abált szalonna és tepertő, 
melynek utána egy kis útravalóval engedjük haza 
vendégeinket.


