Almásy Kastély Panzió és Rendezvényház
PROGRAMRÉSZLETEZŐ
Disznóvágás
5411 Kétpó, Külterület 0219/5 hrsz., info@ketpoikastely.hu

Kedves Programszervezők és leendő Résztvevők!

A disznóvágás élményekkel teli, igazi hagyományos csapatépítő program, ami
lebonyolítására szívesen teret adunk.
A következő oldalon fejtettük ki bővebben a részletes programtervet, amit –
természetesen – rugalmasan kezelünk az Önök igényeire szabva.
A rendezvényhez a személyzetet és a hízót mi biztosítjuk. A programleírásban
megjelölt pálinka (4 cl/fő) jár az étkezésekhez, de egyéb szeszély is választható.
Az egyéb fogyasztás – forralt bor, tea, kávé, pogácsa, üdítő, egyéb ital az tételes
elszámolás alapján fizetendő.
Az árakról:
Komplett program: 2 éjszaka, 6 étkezés,
rongyláb partyhoz élőzene
A program az első étkezés és éjszaka nélkül
A program rongyláb partyval, élőzenével,
éjszakák nélkül
A program rongyláb partyval, élőzene és
éjszakák nélkül

20 fő alatt
20-40 fő
20 fő alatt
20-40 fő
20 fő alatt
20-40 fő
20 fő alatt
20-40 fő

44.000 Ft/fő
36.000 Ft/fő
32.000 Ft/fő
26.000 Ft/fő
22.000 Ft/fő
18.500 Ft/fő
20.000 Ft/fő
16.000 Ft/fő

Az árak tartalmazzák az IFA-t és az ÁFA-t. A programajánlat információi
tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.
A szállás költségei külön is rendezhetők. A kastély bankkártya és SZÉP kártya
elfogadó hely.
Természetesen számlát minden ellátásról tudunk kiállítani.
Reméljük, ajánlatunk elnyerte tetszésüket, és tudunk Önöknek egy kellemes
napot, sok örömet szerezni!

Üdvözlettel
Slezák Sándor
ügyvezető

ketpoikastely.hu
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Disznótoros komplett program
időpont

esemény
megnevezése
megelőző nap érkezés
14:00-16:00-ig
18:00 vacsora
buli, billiárd
szendergés
6:00 csengettyűs ébresztő

részletezés

szárnyas húsok, sültek,
gyorsan sokat

7:00-kor indul a program
bemelegítő reggeli
7:30 perzselés, malac
szétszedése
9:00 hatásfokozó reggeli
"csak a munka
kedvéért"

pálinka, zsíros kenyér, forró tea

pálinka, resztelt máj, hagymás vér, forró
tea, forralt bor

hús feldolgozása-abálás
12:30 ebéd, "csak mert éhesek
vagyunk"
14:00 hurka-kolbász töltés,
zsírsütés
18:00 „Adjunk az érzésnek!”
Vacsora
a disznó tiszteletére tor

pálinka, töltött borda, sült oldalas,
pecsenye, savanyúság, dinsztelt
káposzta, sült burgonya

pálinka, orjaleves, csülökpörkölt, sós
burgonyával, házi disznótoros (hurka,
kolbász) hagymás burgonyával,
toroskáposzta, bőrös malacsült, párolt
káposzta, savanyúság

rongyláb party reggelig
pihenő
9:00-10:00 józanodó reggeli

11:30 távozás

ketpoikastely.hu

pirított kenyér, tea, fájdalomcsillapító,
tepertő, abált szalonna, tepertős
pogácsa, korhely leves

