Márton napi Libakaland
a Geszler Családi Pincészetben

Miként, mikor tudnak hozzánk ellátogatni a Libakaland alatt?
- előre bejelentkezéssel min. 5 főtől kóstolójeggyel vagy anélkül is nov. 7-8-9-én
- november 8-án (szombaton) 17-24.00 „Minden hónapban Bornap!”- nyitott pincés Márton
napi ludasságok: előre bejelentkezés nélkül kötetlen borozgatással, a Geszler Családdal,
Geszler Csillával a 2013.évi Móri Borkirálynővel, zenés esttel, ludas étellel a Bormúzeum
Étteremtől (meleg étel igényt viszont előre jelezni kell min. 1 nappal)

1. Borkóstoló
5+1-es újborkóstoló a Geszler Családi Pincészet modern látványborászatában „a pincétől az
emeletig ”
Tartalma:
Bort fogyasztó Vendégeinknek:
 5 dl újbor és gratis a 2014-es Országos Borverseny arany érmes bora (1 dl)
 Borkorcsolya: 1 db mosolygós zsíros kenyér lilahagymával és 1 db kvircedli (sváb borba
mártogatható sütemény)
 Pincejárás a Geszler Család borászaival
Ára: 1500 Ft+áfa /fő
Bort nem fogyasztó Vendégeinknek:
 1 üveg (0,75l) Mustlica palackozott Zenit szőlőből készült must (0%alkohol)
 Borkorcsolya: 1 db mosolygós zsíros kenyér lilahagymával és 1 db kvircedli (sváb borba
mártogatható sütemény)
 Pincejárás a Geszler Család borászaival
Ára: 800 Ft+áfa /fő

2. Borkóstoló Ezerjó pincelakomával
Tartalma:
 az 1. csomag
 + szabadon választva a következő hideg pincelakomákból
http://www.geszlerpince.hu/borkostolok?name=hidegételek#ajanlatok
Paraszttálból 2 félét lehet választani, 1 személyes normál és 3 személyes extra változatban.
Illetve 2 személyes olívaválogatást, sajttálat, sonkatálat és sajt & sonkatálat is lehet kérni.
Ezeket min. 2 nappal az érkezés előtt jó lenne pontosítani, hogy hány db-ot kérnek melyikből,
hogy mi is készülni tudjunk.
Megnevezés
Paraszttál

Hány fős? Leírása
1 kolbász, szalonna, paprika,
paradicsom, lilahagyma, friss
kenyér

Ára
1200 Ft+áfa

Paraszttál extra

Olívaválogatás

3 szalonna szeletek, kolbász, bacon
5800 Ft+áfa
szalonna szeletek, többféle
szalámi, füstölt sajt, trappista sajt,
camembert, paprika, paradicsom,
kígyóuborka, újhagyma, lilahagyma
+ friss kenyér
2 Kétféle olívabogyót kínálunk két
1000 Ft + áfa
személy részére. (Ha csak egy
személy kéri a kóstoló mellé
egyféle olívabogyót tálalunk.)

Sonkatál

2 A négyféle különleges sonkát
3600 Ft + áfa
tartalmazó tálunkat barna és fehér
kenyérrel tálaljuk, amely mellé
paradicsomot és olíva bogyót
szervírozunk.

Sajttál

2 Ha csak úgy falatozna valamit a
borok kóstolása közben, de nem
éhes annyira, hogy paraszttálat
válasszon.

3600 Ft + áfa

A sajttál megfelelő választás lesz:
négyféle páratlan sajt
olívabogyóval, barna és fehér
kenyérrel tálalva.
"Nagyravágyóknak"
- sonka- és sajttál

2 A két személyre szóló "fogás" a
négyféle sonka és a négyféle sajt
válogatás olívabogyóval,
paradicsommal és kétféle
kenyérrel (fehér és barna)
kihagyhatatlan lehetőség, igazi
ízorgia, a kiváló borok mellé
fenséges!

7000 Ft + áfa

Ára:
Bort fogyasztó Vendégeinknek:
1500 Ft+áfa /fő +az étel
Bort nem fogyasztó Vendégeinknek:
800 Ft+áfa /fő + az étel

3. Borkóstoló libaebéddel, libavacsorával a pincében
Tartalma:
 az 1. csomag
 + szabadon választva a partneréttermeink:-aki részt vesz a Libakaland rendezvényben és
kiszállít- (Ara Étterem, Bormúzeum Étterem, Fincsi Cukrászda és Étterem, Fogadó az Öreg
Préshez, Tárlat Étterem) libaajánlataiból kiszállítva a pincébe; kivétel a „Minden hónapban
Bornap!”- nyitott pincés Márton napi ludasságok idején.

Ára:
Bort fogyasztó Vendégeinknek:
1500 Ft+áfa /fő +az étel
Bort nem fogyasztó Vendégeinknek:
800 Ft+áfa /fő + az étel

Geszler Családi Pincészet
Modern látványborászat kerthelyiséggel:
H-8060 Mór, Martinovics u. 6/c.

Borkóstolóra bejelentkezés, érdeklődés, foglalás: Geszler Anikó: +36 (20) 552-7030;
Geszler József +36 (30) 481-9248; Geszler Imre +36 (30) 482-0427
E-mail: info@geszlerpince.hu, Web: www.geszlerpince.hu
Jelöljön be minket a
oldalon, hogy rendszeresen értesüljön a programjainkról,
akcióinkról: Geszler Családi Pincészet (Móri Borvidék) www.facebook.com/geszlerpince

November 8. (szombat) 17 órától
„Minden hónapban Bornap!”- nyitott pincés Márton napi ludasságok
Kötetlen zenés eszem-iszom a Geszler Családdal, a Bormúzeum Étteremmel és Geszler Csillával 2013.
év Móri Borkirálynőjével (díjtalan belépéssel)
A rendezvény Facebook meghívója: https://www.facebook.com/events/790148657666347/
Bővebben: http://www.geszlerpince.hu/minden-honapban-bornap-nyitott-pinces-kotetlenborozgatos-szombat-estek

