
BorBarangolás 2017
 Egy jóízű kaland

a vulkánok völgyébEn

www.badacsony.com



1. Villa Tolnay Borház .........................................................február 4 - 10.

2. hoTel BonVino ......................................................................február 11 - 17.

3. laPoSa BirToK ........................................................................február 18 - 24.

4. iSTVándy Borműhely ......................................................február 25 - március 3. 

5. doBoSi-STier BorPince éS FröccSTeraSz ......március 4 - 10.

6. hoFFmann Pince ............................................................... március 11 - 17.

7. VáliBor ....................................................................................... március 18 - 24.

8. SzáSzi BirToK ........................................................................ március 25 - 31.

9. SzenT GyörGy Pince ................................................................. április 1 - 7.       

10. BorBaráToK ..................................................................................április 8 - 14.

11. BorBély cSaládi PincéSzeT .........................................április 15 - 21. 

12. SaBar Borház ..........................................................................április 22 - 28. 

13. némeTh Pince ...............................................................április 29 - május 5.

14. SzaBó cSaládi Pince ............................................................. május 6 - 12.

15. doBoSi-STier BorPince éS FröccSTeraSz ....... május 13 - 19. 

16. máliK Pince ................................................................................ május 20 - 26.

17. Thomay Pince ...............................................................május 27 - június 2.

18. SzenT GyörGy Pince ................................................................. június 3 - 9.

19. KiSFalUdy ház éTTerem ...................................................június 10 - 16.

BorlElŐHElYEK 2017
nYITVa TarTásI naPoK



a badacsonyi télben és tavaszban 19 szombaton  16 kiváló 
BoráSzaT – 3 éTTerem – 133 féle Borait ízlelheted meg!

ha nálunk pihensz, a Badacsonyi Borvidéken mindig találsz nyitva 
tartó pincét és éttermet.

Kedves BorBarát!

Kóstold meg a badacsonyi borászok pincéiben őrzött legzamatosabb 
borokat, melyekhez kiváló minőségű ételeket, ínycsiklandó falatokat 
kínálnak a Borbarangolás keretében szombat esténként, ahol a 
következő élményekben is biztosan részed lesz:

	 •	megismerkedhetsz	a	borok	készítőjével	és	családjával;
		 •	helyi	termékeket	kóstolhatsz;
	 •	a	gazda	vezetésével	bejárhatod	a	pincét;
	 •	vacsora	közben	kellemes	dallamok	várnak	Rád.

Gyere és légy része a badacsonyi harmóniának! Foglalj szállást a 
füzet végén található szálláshelyek valamelyikénél. éld át tél és a 
tavasz örömeit a festői szépségű Vulkánok Völgyében!

szeretettel várunK mindenKit!
Badacsonyi céh Turisztikai egyesület

BorBarangolás 
BaDaCsonYBan 2017.
Egy jóízű kaland a Vulkánok völgyében…
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Bort kóstolni a bor születési helyén, a pincében, a szőlőhegyen  
a legnagyobb élmény. látogasson meg minket a páratlan szépségű 
csobánc-hegyen! Télen-nyáron nyitva tartó vendégházunkban 
szállással, míg a borászatban borkóstolási- és vásárlási lehetőséggel 
várjuk kedves vendégeinket!

  menÜ:  

  a borvacsora ára: 10 900,- Ft/fő  

Gyulakeszi, csobánc-hegy 24.
+36 30/518 4540
info@villatolnay.hu
www.villatolnay.hu

Február 4.; 18.00 óra
Villa Tolnay Borház
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előétel Velő, konfitált fokhagymával

leves Fácáneszencia leves

Főétel Párolt marhapofa puliszkával

desszert hideg karamellás túrógombóc gyümölcsraguval

Borok

• zöldveltelini Tavasz 2016
• olaszrizling Panoráma 2015
• rajnai rizling Panoráma 2015
• rajnai rizling 2005
• rheingold 2006

Program Pincelátogatás és a 2016-os borok  
kóstolása a hordóból.
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Badacsony, Park u. 22. 
+36 87/532 210
sales@hotelbonvino.hu 
www.hotelbonvino.hu

Február 11.; 18.00 óra
Hotel Bonvino
vendégBorászat: Csendes dűlő szőlőBirtoK
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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. Február 11-én egy különleges borvacsorára invitáljuk.  
élvezze Kollégáink vendégszeretetét Badacsony legfinomabb 
borainak társaságában!

  menÜ és BoroK:  

  a borvacsora ára: 10 500,- Ft/fő  

előétel Séf üdvözlete

leves Beluga lencsekrémleves zeller habbal,  
sajt ropogóssal

Főétel mangalicába göngyölt leső harcsa, túrós csuszával

desszert habkönnyű kukorica prósza, szilvaraguval

Borok

Vendégünk a csendes dűlő Szőlőbirtok,
bemutatásra kerülő borok:

Program Szakonyi milán zenél

• olaszrizling
• Kéknyelű
• hárslevelű

• cuvée
• Szürkebarát



Badacsony, Bogyai lajos út 1.
+36 20/777 7133
birtok@bazaltbor.hu
www.bazaltbor.hu

Február 18.; 18.00 óra
laposa Birtok
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a laposa Birtok központja a Badacsony-hegy déli oldalán, a régi 
Bogyai úri birtokon található. dr. laposa József és felesége, a bada-
csonyi születésű nóra a Balaton-felvidék szerelmesei, első földjeiket 
1990-ben vásárolták meg. 
a vulkanikus tanúhegyek legjobb fekvésű területein elhelyezkedő 
laposa Birtok mára már 8 hektárossá lett: Badacsony-hegyen 1,5, 
csobáncon 3,5, Köves-hegyen 1, a Szent György-hegyen 0,5,   
Somlón pedig 1,5 hektár saját tulajdonú szőlőjük van.

  menÜ:  

  a borvacsora ára: 9900,- Ft/fő  

amouse Bouche

előétel Füstölt tokhal, savanyított zöldségek

Főétel rosé kacsamell, csicsóka

Friss gomolya, sós diókrém

desszert Sütőtök desszert

Borok

Program meglepetés Vendég

• Friss 2016
• Pino 2016
• 4 hegy 2015
• Kéknyelű 2015

• Juhfark 2015
• Selection  

olaszrizling 2015
• zeus 2015
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Badacsony, római út 155.
+36 70/230 4713
info@ istvandy-pinceszet.hu
www.istvandy-pinceszet.hu

Február 25.; 18.00 óra
Istvándy Borműhely
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2017-es évben a Borbarangolást a farsang jegyében ünnepeljük.
Új helyszínen a badacsonyi Borműhelyünkben a számunkra 
nagyon kedves séf magos zoltán közreműködésével. ezt az estét a 
vidámságnak, az életörömnek, szórakozásnak szenteljük.
mi a zenét, borokat és ízletes ételeket biztosítjuk, neked csak  
a barátokat és a farsangi jelmezed kell magaddal hoznod a KéK 
KorSzaK jegyében.

  menÜ és BoroK:  

  a borvacsora ára: 9900,- Ft/fő (max. 25fő)  

Kéknyelű csoki Bon-Bon + Kéknyelű Pezsgő

aperitif irsai olivér Szőlőpálinka

előétel mangalica pástétom „magos” kenyérrel

Főétel mangalica szűz savanyított téli zöldségekkel

desszert Farsangi fánk variációk édestől a sósig

Borok

• KéKVérű BrUT  
   Kéknyelű Pezsgő 2012, methode traditionelle 
•	ÜDVÖSKE	2016	Újbor
•	BIZSERGÉS	2016	muskotály
•	LAZA	cuvée	2015
•	RIZLING	2015	hegybor
•	Szürkebarát	2015
•	KÉKDERŰ	2015	Kéknyelű
•	GOLGOTA	Sárga	Muskotály	2015,	desszertbor

Program az este farsangi hangulatnak megfelelő  
zenét biztosítunk!



Badacsony, római út 216.  
+36	30/868	1361;	+36	30/868	1362
dobosistierpinceszet@gmail.com 
www.dobosistierpinceszet.hu 

Március 4.; 18.00 óra
Dobosi-stier Borpince
és Fröccsterasz
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Kézműves családi borászatunk a festői borvidéken, Badacsony ked- 
velt turista útvonalán, a római úton található. 2008-ban beleszeret- 
tünk e helybe és szőlőterületek vásárlásával, szívünkkel-lelkünkkel 
belevágtunk a kézműves borászatba. Jelenleg közel 3,5 hektáros 
területen gazdálkodunk, nyolcféle saját termelésű borokkal  
büszkél-kedhetünk. nálunk a kézműves termelés nem divatos 
szlogen: komo-lyan vesszük a hagyományos, évszázados 
tapasztalatok tiszteletét. Borászatunk lehetőséget biztosít egész 
évben előzetes egyeztetés esetén pincelátogatásra, borkóstolók és 
borvacsorák tartására.

  menÜ:  

  a borvacsora ára: 6900,- Ft/fő  

előétel asszonyálom pogácsa törkölypálinkával 

leves Tárkonyos raguleves, ahogy mi szeretjük

Főétel Szarvassült krumpligombóccal, barnamártással 
hozzá almában kínált házi áfonyalekvárral

desszert nőnapi sütivarázs

Borok

Program élő zenés est játékkal.

• olasz rizling 2015
• Száraz Szürkebarát 2015
• Kéknyelű 2014
• Száraz nektár 2015

• Kései szüretelésű  
olasz rizling 2012

• rosé 2016
• Turán 2012
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Badacsonytördemic, orgona u. 38.
+36 30/936 1804
hoffmann.mostar@gmail.com
www.hoffmannpinceszetbadacsony.hu

Március 11.; 18.00 óra
Hoffmann Pincészet
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Badacsonyban a bazaltorgonák és a ranolder kereszt alatt elterülő 
bakhátművelésű 1,5 hektáros olaszrizling és kéknyelű szőlő valamint 
arborétum van családunk birtokában. Jómagam mint őstermelő fog-
lalkozom a szőlő művelésével, a borász Szászi endre. a szőlőművelés 
és a bor elkészítése ökológiai gazdálkodással történik 2007 óta.
a vacsorára előzetes bejelentkezést és foglalást kérek.

  menÜ és BoroK:  

  a borvacsora ára: 9400,- Ft/fő (vendéglétszám 15 fő)  

aperitif Köszöntő-fogadó ital 

előétel Kacsamáj terrine, lilahagyma lekvárral  
és mandulás kaláccsal

Főételek
1. fiatal birka „boszniai” módon  
nyárson forgatva-sütve
2. szabadtűznél grillezett különböző húsok

Köret Grillezett zöldség, céklás köles rizottó

desszert Birsalmasajt karamell habbal

meglepetés 
ajándék Török kávé mostárból, rahatlokum

Borok • Badacsonyi olaszrizling „Szászi-hoffmann” 
• liliomfi i-Vii 2007-2015 évjáratok

Program mostari híd képkiállítás a pincében,  
mostari történetek



Badacsonyörs, major utca 46.
+36 30/940 5232, Váli Péter
+36 30/638 3321, Váli Bogi
kezmuvesbor@gmail.com;	www.valibor.hu	

Március 18.; 18.00 óra
Válibor

a családi borműhely Badacsonyörsön található. a szőlőterület 4,5 ha-
on található örsön, Tóti- hegyen, Badacsony -hegyen és Szigligeten. 
Fő szőlőfajták: olaszrizling, Kéknyelű, Budai zöld, Szürkebarát, muscat 
ottonel, Pinot noir. minden egyes szőlőfajtánál nagy hangsúlyt fekte-
tünk a terméskorlátozásra illetve a szüreti időpont kiválasztására.   
a pincében reduktív és újfahordós (500 l) eljárással, héjon áztatással 
készülnek a borok.  a borkóstolókon a borok mellé igyekszünk 
gasztronómiai élményt is nyújtani, a helyi őstermelőktől vásárolt 
alapanyagokból, kemencés ételekkel. 

  menÜ és BoroK:  

  a borvacsora ára: 8900,- Ft/fő  

aperitif
• luca Bora 2015
• Balatonbor 2015
• 2015 olaszrizling válogatás

előétel Fogasfilé tavaszi salátán - Kéknyelű 2015 

leves Tárkonyos borjúragu leves - chardonnay 2015

Főétel
Kacsacomb kemencében sütve, hízott kacsamáj 
ribizlis káposztával- Shiraz,  
Pinot rozé 2016 | Pinot noir 2015

desszert almás pite vanília fagyival 
Késői Kéknyelű 2015 | Badacsonyi aszú 2015

Program meglepetés

7
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hegymagas 035/7 hrsz
+36 30/690 8808
szaszibirtok@gmail.com
www.szaszipince.hu

Március 25.; 18.00 óra
szászi Birtok 

egész évben, minden nap nyitva tartó Vinotékánkban állandó 
kóstolási lehetőség biztosított. a nemrégiben megújult birtok 
központjában egy szőlőfeldolgozó épült, ahol most a Viridárium nevű 
konyhánk is működik, helyi alapanyagok felhasználására alapuló 
ételekkel közérthető vidéki konyhával, regionális ízekkel várjuk a 
betérőket hetente több napon keresztül.
2 tradicionális présház átalakításával kialakított vendégházainkban 
szállást is tudunk biztosítani. 

  menÜ és BoroK:  

  a borvacsora ára: 9500,- Ft/fő  

előétel Kecskesajt variációk

leves Vargánya krémleves, rozmaringos 
burgonyagombóccal

Főétel Bébicsülök Pékné módra

desszert házi zserbó

Borok

Program Pincelátogatás Szászi endrével
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•	Vulcanus
•	Ottonel	Muskotály
•	Kéknyelű
•	Rózsakő

•	Olaszrizling
•Pinot	Noir
•	Cabernet	 

Sauvignon



hegymagas, Szent György hegy 12.
+36 30/333 4444
info@szentgyorgypince.hu
www.szentgyorgypince.hu

április 1.; 18.00 óra
szent györgy Pince
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a Szent György-hegy magyarországon a Balaton-felvidék 
legpatinásabb szőlőtermő vidéke, ahol a Szent György-Pince és 
étterem 1985 óta áll nyitva a nagyközönség előtt. a pince tulajdonosa 
Kiss istván Úr, aki tagja a Szent György lovagrendnek és több bor-
lovagrendnek.
az ide látogató turistákat csodálatos kilátás, festői környezet, tiszta 
levegő, madárcsicsergés, finom házias ételek és saját termelésű 
minőségi borok fogadják a 10 hektár szőlőbirtokon , amely alkalmas 
akár 250 fős rendezvényre is. e helyszín már öt alkalommal adott 
helyet a GhymeS  fesztiválnak és koncertnek is.

  menÜ és BoroK:  

  a borvacsora ára: 8900,- Ft/fő  

Főétel Finom, ropogós, ”itatós speckó” kacsasült párolt 
káposztával, sültburgonyával

desszert házi túrós rétes áfonyás vaníliaöntettel.

Borok

Program a vacsorához szalonzenét biztosítunk.

• olaszrizling
• Kéknyelű
• Vulcanus
• hárslevelű

• Szürkebarát
• rózsakő
• JéGBor
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Badacsonytomaj, római út 88.
+36 87/471 000
info@borbaratok.hu;	www.borbaratok.hu

április 8.; 18.00 óra
Borbarátok
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1928-ban fektette le a nagy család az ősi birtokon a Borbarátok 
alapkövét. a telket még Fata istván dédnagyapánk vette. napjainkban 
unokája és dédunokái folytatják a szőlészkedés-borászkodás családi 
hagyományát. Területeink 10 hektár nagyságúak, melyeket a borvidék 
vulkanikus „tanúhegyein”, Badacsony, Gulács és a Tóti - hegy dűlőin 
művelünk. Badacsony kiváló fajtáit, olaszrizlinget, rizlingszilvánit, 
szürkebarátot, muskotályt termesztünk.1989-ben nyitottuk meg 
pincénk mellett a Borbarátok vendéglőt, ahol magyaros ételeket és 
egyéb specialitásokat készítünk.  
a Panziónkban  9 db 2 ágyas szobával várjuk kedves vendégeinket!

  menÜ és BoroK:  

  a borvacsora ára: 9900,- Ft/fő  

aperitif Badacsonyi rózsakő

előétel-leves Sáfrányos galambleves, libamájas ravioli

Főételek
1. Préselt malaccsászár, sült cékla, pocak kenyér
2. lassan sütött szürke marha rostélyos, ördögszekér 
 gomba, salotta hagymás jues, grillezett polenta

desszert mascarponés gesztenyés mousse torta, 
narancsos-belga csokoládé

Borok

Program élőzene

• Badacsonyi olaszrizling
• Badacsonyi Kéknyelű
• Badacsonyi Szürkebarát
• Badacsonyi ottonel 

muskotály
• Késői szüretelésű 

olaszrizling

•	Badacsonyi	Ürmös	
(Szegedy róza recept alapján)

• Szürkebarát 
Törköly Pálinka

• Badacsonyi camino 
(Kéknyelű-olaszrizling 
házasítás)
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10. BorBaráToK
11. BorBély cSaládi PincéSzeT
12. SaBar Borház
13. némeTh Pince
14. SzaBó cSaládi Pince 
15. doBoSi-STier BorPince
 éS FröccSTeraSz
16. máliK Pince
17. Thomay Pince
18. SzenT GyörGy Pince
19. KiSFalUdy ház éTTerem

1. Villa Tolnay Borház
2. hoTel BonVino
3. laPoSa BirToK
4. iSTVándy Borműhely
5. doBoSi-STier BorPince 

éS FröccSTeraSz
6. hoFFmann Pince  
7. VáliBor
8. SzáSzi BirToK     
9. SzenT GyörGy Pince

kékkút

salföld

káptalantóti

ábrahámhegy

badacsonyörs

badacsonytomaj

kisörspuszta

folly arborétum

salföldi major



Badacsonytomaj, Káptalantóti út 19.
+36 30/927 1414
info@borbelypince.hu
www.borbelypince.hu

április 15.; 18.00 óra
Borbély Családi Pincészet
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a háziasszony,Gabriella által komponált  ételek kóstolgatása közben,
a család ifjú borászának szakmai vezetésével ismerkedhetnek meg 
a Borbély családdal,hagyományainkkal,filozófiánkkal,pincészetünk 
titkaival. halk zenei aláfestés mellett merülhetnek el a Badacsonyi 
borvidék különböző vulkáni lejtőin termelt boraink egyedi,  
minerális ízvilágában. 
meglepetés: orácUlUm 2015! aki ott lesz, elsőként kóstolhatja!

  menÜ és BoroK:  

a nyugodt éjszaka érdekében egy korty muscat ottonel törköly pálinka.
meglePetés aJándéK-zenei aláFestés! Kedvezményes szálláslehetőség!

  a borvacsora ára: 8900,- Ft/fő  

ráhangolódás
az estére

Vendégváró sós variációk Bóbita illatos  
gyöngyöző borral 

Bemelegítő fogás Kocsonyázott malacderék torma habbal

Főétel
Tarjába ágyazott csirkemell bacon szalonnával 
és füstölt sajttal bélelve, húsvéti tojás parajos 
tésztafészekben tálalva

desszert húsvéti álom 

Borok

•	Gabriella	 
muscat ottonel 2016

•	Kinnagangon	 
Pinot noir rosé 2016

•	Kőmagas	 
rajnai rizling 2014

•	Szürkebarát	selection	2015

•	Bács	hegy	 
olasz rizling 2014

•	Rózsakő	2015
•	Kéknyelű	 

selection 2014
•	Jégbor	2015
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Káptalantóti, Badacsonyi u. 24.
+36 30/984 6540
sabar@sabar.hu
www.sabar.hu

április 22.; 18.00 óra
sabar Borház
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a Sabar Borház a Káptalantóti határban emelkedő 217 méter magas 
Sabar-hegyről, a Balaton-felvidék egyik legkisebb hegyéről kapta a 
nevét, mely adottságait tekintve nagy reménységű termőhely. itt 
található a Sabar Borház birtokközpontja és szőlőterületeinek jelentős 
része. a Sabar Borház kis tételszámú, jó ár/érték arányú, a termőhelyet 
hűen tükröző fajtaboraira hamar felfigyeltek a minőségi borok iránt 
elkötelezett fogyasztók. a borászat 2009-es megalakulása óta eltelt 
időben termőterületeik 7 hektárra bővültek, felújítottak és újra borral 
töltötték meg a pincét, gondoskodva róla, hogy visszatérjen az élet a 
kis szőlőhegyre. a borászat vezetőjének, ádám Gábornak célja a kiváló 
minőségű borok készítése, a helyi közösség építése és a Badacsonyi 
borvidék hírnevének öregbítése.

  menÜ és BoroK:  

  a borvacsora ára: 8900,- Ft/fő (létszámkeret: 25 fő)  

előétel rusztikus bagett szeletek fűszervajjal  
és olajjal kenegetve

Főétel Sertés füstölt csülke babos káposztával tálalva

desszert Szilvás gombóc mákba forgatva, házi szilvalekvárral

Borok

Program Szegő csaba – Jazz dallamok

• muscat ottonel 2015
• Sauvignon blanc 2015
• Kékfrankos rozé 2016
• Pinot Gris 2015

• rajnai rizling 2015
• olaszrizling 2014
• Kéknyelű 2015



Badacsony, római út 127.                               
+36 87/431 274
+36 70/772 1102               
www.nemethpince.hu

április 29.; 18.00 óra
németh Pince

13

a németh Pince Badacsony egyik legkisebb pincészete, Badacsony 
központjában található. Borászatunk családi alapokon nyugszik, 
nagypapától a gyerekekig, mindenki a bor szolgálatában áll az év egy 
szeletében. munkánk során ötvöződik a nagyszülők tapasztalata, a 
szülők évtizedes gyakorlata és a legfiatalabb nemzedék lendülete. 
Kínálatunkban régi magyar fajták (juhfark, budai zöld), badacsonyi 
fajták (kéknyelű, rózsakő), valamint világfajták (olaszrizling, rajnai 
rizling, szürkebarát, muskotály)egyaránt megtalálhatók.

  menÜ és BoroK:  

a kóstoló során bemutatjuk a tavalyi évjárat legjobb tételeit, késői szüretelésű 
ritkaságokat, és mindenki kedvence, a Badacsoki sem marad ki a sorból.

  a borvacsora ára: 8900,- Ft/fő  

Üdvözlő	falatka Szőlőmagos pogácsa

házi kencék • lilahagyma lekvár • snidlinges lazackrém
• töpörtyűs  ínyenckrém • narancsos kacsamájkrém

Főétel
hagyományos „németh pincés” hidegtál füstölt 
mangalica és szürke marha finomságokkal,  
hideg sültekkel, friss zöldségekkel

desszert Gyümölcsös sajttorta

Borok

Program a jó hangulatot élő gitárzenével fokozzuk!

• Budai zöld • Kéknyelű
• Juhfark • rajnai rizling 
• Szürkebarát • rózsakő 

• olaszrizling • ottonel
• muskotály 
• Pinot noir rozé
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Badacsonytomaj, hársfa utca 13.
+36 30/851 8848
szabo.attila780616@gmail.com
www.szabopince.westinfo.hu 

Május 6.; 19.00 óra
szabó Családi Pince

14

mi, a Szabó Testvérek 15 éve foglalkozunk szőlészettel és borászattal.
Jelenleg 8 hektár saját és 7 hektár bérelt területen gazdálkodunk, ahol 
a munkafolyamatokat teljes egészében magunk végezzük.
Területeink a Badacsonyi és a Balatonfüred-csopaki Borvidéken 
találhatóak, melyek nagy része fiatal, fém támrendszerrel készült 
intenzív ültetvény. Kizárólag saját termésből készítünk könnyed, 
illatos, gyümölcsös borokat.
a gazdaság egy családias hangulatú pincével bővült, ahol 22 fős 
kóstolóteremmel várjuk a borkedvelőket.

  menÜ és BoroK:  

Szeretettel várunk minden kedves borkedvelőt! attila és Péter

  a borvacsora ára: 6500,- Ft/fő  

Vendégváró házi készítésű sajttál, mákos-sós kréker

előétel mangalica falatkák

Főétel Sült oldalas, vörösborban párolt káposzta, 
petrezselymes burgonyával

desszert lágy tejbegríz, friss eperraguval,  
keksszel és fahéjjal

Borok

Program Pince megtekintése, hordóminták kóstolása, 
közben baráti-szakmai beszélgetés.

• ottonel muskotály 2016
• Szürkebarát 2016
• olaszrizling 2016
• olaszrizling 2015
• Kéknyelű 2015

• Kékfrankos rozé 2016
• cabernet Sauvignon 2015
• Késői szüretelésű 
   olaszrizling 2015
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Badacsony, római út 216.  
+36	30/868	1361;	+36	30/868	1362
dobosistierpinceszet@gmail.com 
www.dobosistierpinceszet.hu 

Május 13; 19.00 óra
Dobosi-stier Borpince
és Fröccsterasz

Kézműves családi borászatunk a festői borvidéken, Badacsony ked- 
velt turista útvonalán, a római úton található. 2008-ban beleszeret- 
tünk e helybe és szőlőterületek vásárlásával, szívünkkel-lelkünkkel 
belevágtunk a kézműves borászatba. Jelenleg közel 3,5 hektáros 
területen gazdálkodunk, nyolcféle saját termelésű borokkal  
büszkél-kedhetünk. nálunk a kézműves termelés nem divatos 
szlogen: komo-lyan vesszük a hagyományos, évszázados 
tapasztalatok tiszteletét. Borászatunk lehetőséget biztosít egész 
évben előzetes egyeztetés esetén pincelátogatásra, borkóstolók és 
borvacsorák tartására.

  menÜ:  

  a borvacsora ára: 6900,- Ft/fő  

előétel asszonyálom pogácsa törkölypálinkával 

leves Tárkonyos raguleves, ahogy mi szeretjük

Főétel Szarvassült krumpligombóccal, barnamártással 
hozzá almában kínált házi áfonyalekvárral

desszert nőnapi sütivarázs

Borok

Program élő zenés est játékkal.

• olasz rizling 2015
• Száraz Szürkebarát 2015
• Kéknyelű 2014
• Száraz nektár 2015

• Kései szüretelésű  
olasz rizling 2012

• rosé 2016
• Turán 2012
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Badacsony, Tatay Sándor út 6.
+36 30/530 0136
malikpince@gmail.com
www.malikpince.hu  

Május 20.; 19.00 óra
Málik Pince

a badacsonyi bazalt orgonák alatt található pincénk egy kis családi 
vállalkozás. a szőlőfajták kiválasztásában tudatosan a borvidék rég-
múlt hírnevének megfelelően a legjobb minőségű termőhelyeken a 
helyi fajtákat részesítjük előnybe. a borkészítés tekintetében a tradí-
ciók mentén készítjük borainkat, fajélesztő és egyéb segédanyagok 
hozzáadása nélkül, fahordóban erjesztjük és érleljük a palackozásig.

  menÜ és BoroK:  

előzetes bejelentkezés alapján várjuk a borkedvelő vendégeket!
Málik Zoltán

  a borvacsora ára: 9500,- Ft/fő  

Borkorcsolyák házi sajttál, pogácsa

Főétel Tűzdelt szarvassült gombás rizottóval  
és burgonyafánkkal

desszert Fügelekváros piskóta tekercs

Borok

Program Borbemutatóval egybekötött vacsora.

• olaszrizling
• Budai zöld
• Szürkebarát
• Bakator

• zöldszilváni
• Kéknyelű
• zeus

16



Badacsony, Tatay Sándor út 2.
+36 20/945 0495
thomaypince@gmail.com 
www.thomay.hu 

Május 27.; 19.00 óra
Thomay Pincészet

17

Pincészetünk a ranolder kereszt alatt helyezkedik el, csodálatos 
balatoni panorámával. 22 fő befogadására alkalmas szálláshellyel is 
rendelkezünk. ételeink az udvaron épített 3 funkciós kemencében 
készülnek, mely alkalmas füstölésre, sütésre és főzésre is. 
ezek mellett saját szőlőből készített kiváló borainkat kínáljuk 
kóstolásra, értékesítésre.

  menÜ és BoroK:  

  a borvacsora ára: 6500,- Ft/fő  

leves Kemencés leves fürjtojással

Főétel csülök, kacsa sütve-pirítva pikáns ízesítésű 
burgonyával, házi savanyúsággal

desszert császármorzsa

Borok

Program Kalandprogram a badacsonyi terroir bemutatása, 
különösen a bazalt hatása a szőlő ültetvényre.

• 5* Thomay
• Topáz fehér
• Thomay házas vörös
• zeusz félédes

• rózsakő
• Vulcanus
• 5 világfajta vörös
• rosé
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hegymagas, Szent György hegy 12.
+36 30/333 4444
info@szentgyorgypince.hu
www.szentgyorgypince.hu

Június 3.; 19.00 óra
szent györgy Pince

18

a Szent György-hegy magyarországon a Balaton-felvidék 
legpatinásabb szőlőtermő vidéke, ahol a Szent György-Pince és 
étterem 1985 óta áll nyitva a nagyközönség előtt. a pince tulajdonosa 
Kiss istván Úr, aki tagja a Szent György lovagrendnek és több bor-
lovagrendnek.
az ide látogató turistákat csodálatos kilátás, festői környezet, tiszta 
levegő, madárcsicsergés, finom házias ételek és saját termelésű 
minőségi borok fogadják a 10 hektár szőlőbirtokon , amely alkalmas 
akár 250 fős rendezvényre is. e helyszín már öt alkalommal adott 
helyet a GhymeS  fesztiválnak és koncertnek is.

  menÜ és BoroK:  

  a borvacsora ára: 8900,- Ft/fő  

Köszöntő 
ital Saját szőlőpálinka

Főétel Fogas roston sültburgonyával,  
házi vegyes savanyúsággal

desszert „részeges” palacsinta

Borok menühöz illő hét tételből álló meglepetés  
válogatás saját minőségi borainkból

Program
a borvacsorához szalonzenét biztosítunk. 
Végül pincelátogatás egy kis borkóstolgatással, 
borkorcsolyával.



Badacsony, Kisfaludy S. u. 28.
+36 87/431 016
info@kisfaludyhaz.hu
www.kisfaludyhaz.hu

Június 10.; 19.00 óra
Kisfaludy-Ház Étterem

19

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.

  menÜ és BoroK:  

  a borvacsora ára: 9800,- Ft/fő  

előétel Vendégváró falatkák

leves mentás zöldborsókrémleves  
kecskesajtos croutonnal

Főétel Bőrös fogasfilé szőlős metélttel,  
kéknyelű mártásban

desszert Kőróka zabaglione

Borok

Vendégünk a Kőróka Pince, kóstolásra kerülő borok:
„Biciklisták bora” rizlingszilváni 2015
„7Kál” chardonnay 2014
„Bor” Badacsonyi olaszrizling 2014
„Barik” Balatoni olaszrizling 2013
„Feleségem bora” félédes Szürkebarát 2014

Program a jó hangulatról Burka Sándor  
cigányzenekara gondoskodik



antalhegyi medosz vendégház
Szigliget, antalhegyi utca,  
hrsz: 0103
+36 87/777 500
szigliget@medosz.hu
www.medoszszigliget.hu
Szobák száma: 18
Férőhely: 42

Bacchus apartman - 
Borbarlang vinotéka
Badacsony, Kossuth u. 1.
+36 20/353 3389
noel@t-online.hu
www.bacchusinfo.hu
Szobák száma: 8
Férőhely: 16+1

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

Borbarátok Panzió - 
vendéglő-Borház
Badacsonytomaj, római út 88.
+36 87/471 000
helga.keszeg@gmail.com
www.borbaratok.hu 
Szobák száma: 9
Férőhely: 18+7

Borbély vendégház
Badacsonytomaj,  
Káptalantóti út 19.
+36 30/927 1414
info@borbelypince.hu
www.borbelypince.hu
Szobák száma: 4
Férőhely: 10

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

borb arangol ás  2017
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szállástippek
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edegger Pincészet
Badacsony, Római u. 235.
+36 20/216 1757
office@domaine-edegger.com
www.domaine-edegger.com  
Szobák száma: 3
Férőhely: 4+4

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

Kapri vendégház  
Badacsony, egry sétány 8.
+36 30/730 4003
info@kapri.hu
www.kapri.hu 
Szobák száma: 8
Férőhely: 16

liliana apartman és Csónakház
Badacsony, egry sétány 22.
+36 30/447 9820
jozsef.fekete61@gmail.com
www.apartment.dreamevents.hu/
badacsony
Szobák száma: 5
Férőhely: 14

natura és diófás Présház
hegymagas, hrsz.: 035/11
+36 30/997 1919
szaszipince@gmail.com
www.szaszipince.hu
Szobák	száma:	2;	3
Férőhely:	4;	6

németh Pince
Szigliget, Petőfi u. 2.
+36 70/772 1102
nemethpince@t-online.hu 
www.nemethpince.hu
Szobák száma: 3
Férőhely: 6



borb arangol ás  2017
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oázis a Klastromhoz  
Wellness vendégház
Badacsonyörs, Klastrom u. 7.
+36 30/991 7646
recepcio@balatonivendeghaz.hu
www.balatonivendeghaz.hu 
Szobák száma: 14
Férőhely: 52

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

Óbester Panzió
Badacsony, római út 203.
+36 30/213 0225
stay@obester.hu
www.obesterpanzio.hu
Szobák száma: 10
Férőhely: 24

rozi Panzió
Badacsony, római út 246.
+36 30/367 5512
rozipanzio@t-online.hu
www.rozipanzio.hu
Szobák száma: 6
Férőhely: 15

sörpatika vendégház
Badacsonytomaj,  
hősök tere 1.
+36 20/929 4026
nagy.geza69@gmail.com
www.badacsony.com 
Szobák száma: 4
Férőhely: 8+2

villa marica (nyitva május 01-től)
Badacsonylábdihegy,  
herczegh Ferenc utca 24.
+36 30/495 8114
villa.marica@t-online.hu
www.badacsony.com
Szobák száma: 7
Férőhely: 14



a túrákon a részvétel ingyenes, de 
előzetes bejelentkezés szükséges: 
Tourinform iroda, Badacsony 
Tel.: +36 87/531 013,
badacsonytomaj@tourinform.hu
Túravezető: árvai Gábor geo-  
és madarász túravezető, 
Tel.: +36 70/264 5919

ápr. 30. vasárnap, 11.00 órától
agárKosBor tÚra a Badacsonyon

máj. 13. szombat, 20.00 órától
HoldFénYtÚra a Badacsonyon                                                                             

máj. 27. szombat, 10.00 órától
tÚra a PálosoK ÚtJán - 
zarándoklat a Salföldi Pálos
kolostorromhoz 

Jún. 4. vasárnap, 10.00 órától
BadaCsonY tanÖsvénY 
KÖrtÚra 

Jún. 11. vasárnap, 10.00 órától
KéKnYelű tÚra -  
Pincelátogatással egybekötött 
túra a Badacsonyon, geológiai 
séta a kialudt vulkánon

Jún. 24. szombat, 10.00 órától
a szÚrÓs CsodaBogYÓ 
nYomáBan - mediterrán 
hangulatú túra Szigligeten

Júl. 8. szombat, 20.00 órától
HoldFénYtÚra a telehold 
fényénél a Kisfaludy kilátóhoz

villa tolnay vendégház
Gyulakeszi, csobánc hegy 24.
+36 30/836 4870
info@villatolnay.hu
www.villatolnay.hu  
Szobák száma: 5
Férőhely: 10 

guruló izgalom 
a hegyi taxikkal
vizkelety istván: 
+36 30/939 5346
demjén tamás: 
+36 30/954 2518
szántai zoltán: 
+36 20/424 5236

borb arangol ás  2017
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Júl. 15. szombat, 10.00 órától 
madarásztÚra a HegYen 

Júl. 22. szombat, 10.00 órától
tÖrdemiCi KÖrtÚra

Júl. 29. szombat, 10.00 órától
BadaCsonYi mondáK 
nYomáBan - Túra a nagy Pán 
teremtette Badacsonyon 

aug. 05. szombat, 10.00 órától
tÚra a PálosoK ÚtJán - 
zarándoklat a Salföldi Pálos
kolostorromhoz 

aug. 5. szombat, 20.00 órától
HoldFénYtÚra a telehold 
fényénél a Kisfaludy kilátóhoz

aug. 13. vasárnap, 10.00 órától
szÜrKemarHa és  
szÜrKeBarát tÚra 

aug. 19. szombat, 19.30 órától
BadaCsonYi esti tÚra 

szept. 9. szombat, 19.30 órától
HoldFénYtÚra a telehold 
fényénél a Kisfaludy kilátóhoz

szept. 23. szombat, 10.00 órától
tÚra a PálosoK ÚtJán - 
zarándoklat a Salföldi Pálos
kolostorromhoz 

szep. 30. szombat, 10.00 órától
szigligeti KamonKő 
tanÖsvénY tÚra

okt. 7. szombat, 11.00 órától
tanÖsvénY tÚra  
a BadaCsonYon

okt. 14. szombat, 11.00 órától 
rizling tÚra - Pincelátogatással 
egybekötött túra a Badacsonyon

okt. 28. szombat, 11.00 órától 
Tördemici KörTÚra 

nov. 4. szombat, 16.30 órától  
HoldFénYtÚra a telehold 
fényénél a Kisfaludy kilátóhoz

nov. 11. szombat, 10.00 órától 
HaJnalmadár tÚra  
a Badacsonyon

borb arangol ás  2017



Programajánló
BadaCsonYtomaJ - BadaCsonY
Szürkebarát Túra (Bortriatlon i. állomása) ..........................május 13-14.
Pünkösdi eljegyzés ........................................................................ június 4.
Kéknyelű	Virágzás	Ünnepe	(Bortriatlon	II.	állomása) ......... június 10-11.
Badacsonyi Borhetek .............................................................. július 14-30.
rózsakő Fesztivál ...........................................................augusztus 17-20.
Badacsonyi Fényvarázs és Tűzijáték ..................................augusztus 19.
Badacsonyi Szüret ......................................................... szeptember 9-10.
rizling Vakáció (Bortriatlon iii. állomása) ......................... október 14-15.
márton-napi Vigasság .......................................................... november 11.

BadaCsonYtÖrdemiC
Kocsonya Szépségverseny ........................................................ február 11.
Tanúhegyek Teljesítménytúra ..............................................május 20-21.
XiV. Badacsonyi Szürkebarát
és	Magyar	Szürkemarha	Ünnepe ........................... augusztus 11-12-13.
mária henrietta emléktúra ..................................................augusztus 30.
Forraltbor Főzőverseny ...........................................................december 2.
óév búcsúztató néptáncest ..................................................december 29.

szigliget
Újévi csobbanás .............................................................................január 1.
Várkapunyitó .......................................................................... április 16-17.
Várfesztivál   ............................................................................... június 4-5.
hagyományőrző napok Szigliget Várában ...................augusztus 19-20.
Szüreti Vigadalom  ............................................................. szeptember 30.
Süllőfesztivál ....................................................................... október 21-23.

áBraHámHegY
hagyományőrző falusi disznóölés .............................................január 28.
halászléfőző és horgász verseny ............................................... április 30.
Falunap és gyermeknap .............................................................. június 04.
Bornapok .............................................................................augusztus  2-6.
Szent	István	Ünnepe ............................................................augusztus 19.
murcifesztivál ............................................................................ október 07.





BadaCsonYi CéH turisztiKai egYesÜlet 
– tourinForm iroda
8261 Badacsony, Park u. 14.
+36-87/531-013
e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu
www.badacsony.com

Keresse moBil alKalmazásunKat
Badacsony idestour néven az app store-ban!
az alkalmazással bővebben megismerkedhet a 
http://www.chrome.hu/badacsony_idestour
internetes oldalon.

BadaCsonYi BorvidéKi  
BorÚt egYesÜlet
www.badacsonyiborut.hu

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


