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Megnevezés Alap Junior* 

Tanyalátogatás tartalma (idegenvezetéssel): pálinka, tízórai (kemencés lángos, bor), kézműves udvar (itt bor 
és pogácsa kínálás), parasztudvar (min. 10 felnőtt Vendég esetén rendelhető) 

  Tanyalátogatás alap ár 3 600 Ft 2 600 Ft 

  Tanyalátogatás + lovaskocsikázás 4 900 Ft 3 800 Ft 

  Tanyalátogatás + csikós szemle** 5 000 Ft 3 900 Ft 

  Tanyalátogatás + lovaskocsikázás + csikós szemle** 6.300 Ft 4 600 Ft 

Pusztaprogram tartalma (idegenvezetéssel): pálinka, tízórai (kemencés lángos, bor), lovaskocsizás, kézműves 
udvar (itt bor és pogácsa kínálás), parasztudvar, csikósbemutató*** (min. 25 felnőtt Vendég esetén rendelhető) 

  Pusztaprogram alap ár 6 400 Ft 4 600 Ft 

Kiegészítő programok tanyalátogatás vagy pusztaprogram mellé 

  Borkóstoló a pincehegyen (3 féle borral, borkorcsolyával) 3 200 Ft   

  Pusztaolimpia 2 000 Ft 1 400 Ft 

  Folklór bemutató (min. 20 felnőtt Vendég esetén) 2 000 Ft 2 000 Ft 
*A junior árak 14 év alatti gyerekekre vonatkoznak, 3 éves kor alatt ingyenes 
**Csikós szemle: 1 csikós bemutatja öltözékét, felszerelését, lova idomítottságát + a végén fel lehet ülni a lóra 
vagy szamárra 
*** A csikósbemutató típusa az aznapi össz létszám függvénye, de az egységes, hogy mindkét típus kb 30 percig 
tart, és utána lehetőség van felülni a lóra vagy szamárra 

-Csikós viadal: 3 csikós bemutatja öltözékét, felszerelését, lova idomítottságát egy versenyen keresztül 
-Lovasbemutató: klasszikus csikósbemutató csikós játékokkal, kettesfogattal, puszta ötössel 

Ebéd menük árai a fenti programcsomagok mellé 

  Palóc menü (palócleves, kukoricalepény) 1 600 Ft 1 200 Ft 

  Gulyás menü (alföldi marhagulyás, kukoricalepény) 2 000 Ft 1 400 Ft 

  
Húsmentes menü (zöldségleves, borsópörkölt + galuska + saláta, 
kukoricalepény) VEGÁN opció is kérhető! 

4 000 Ft 1 900 Ft 

  
Kondás menü (tyúkhúsleves, kondáspörkölt + galuska + saláta, 
kukoricalepény) 

4 000 Ft 1 900 Ft 

  
Marha menü  (tyúkhúsleves, marhapörkölt + tarhonya + saláta, 
kukoricalepény) 

4 400 Ft 2 200 Ft 

  Ünnepi menü  (tyúkhúsleves, vegyes sültes tál, kukoricalepény) 5 600 Ft 4 000 Ft 

  Nagyétkű menü (alföldi marhagulyás, vegyes sültes tál, kukoricalepény) 6 000 Ft 4 200 Ft 

 


