II. forralt boros nap Szögligeten
a HOLLÓ VENDÉGHÁZ-nál 2011.02.12-én
07.00 Hagyományos falusi disznófogás-disznóvágás /fogó pálinka, forralt bor v. tea/
09.00 Reggeli: pálinka, sült vér, pirítós kenyér, lecsó, forralt bor v. tea
10.30 hóember szépségverseny, zsűrizés, díjazás
11.30 Friss tepertő fogyasztás, pálinka, forralt bor v. tea
13.00 Ebéd: pálinka, pecsenye, forralt bor, v tea
10.00 - 14.00 Szőlőhegyi borospincék látogatása lovas szánnal v. szekérrel
Részvételi díj: 13 éves korig ingyenes
14 - 99 éveseknek 1500 Ft/ fő
100 év felett szintén ingyenes
13.00 forralt bor főző verseny kezdete:
Nevezési díj 800 Ft / zsűrizendő forralt bor. Nevezési díj tartalmazza:2 l bor,
hozzávaló tűzifa. (Korlátozott mennyiségben bográcsot tudunk biztosítani.)
15.00 Helyi borok versenye
A rendezvény díszvendégei: Gömör - Tornai szt. Orbán borlovagrend, akik a borokat
fogják degusztálni és zsűrizni.
16.00 Forralt bor és helyi borok eredményének a kihirdetése, díjkiosztó.
17.00 Vacsora: pálinka, falusi kemencés disznótoros, forralt bor v. tea.
Disznótoros csomag: - fogó pálinka 3 cl
- reggeli, 3 cl pálinka, 2 dl forralt bor vagy tea
- friss tepertő 5 dkg + kenyér 3 cl pálinka 2 dl forralt bor v. tea
- ebéd: 3 cl pálinka, pecsenye, főtt burgonya, kenyér, savanyúság,
2 dl forralt bor v. tea
- vacsora: 3 cl pálinka, kemencés falusi disznótoros,
2 dl forralt bor v. tea
- falunézés lovas szánnal v. hintóval
A csomag előfoglalás esetén 4000 Ft/ fő
Helyszínen 5000 Ft / fő
Elővétel: Miliczki Imre 3762 Szögliget Jókai Mór u 31
06305081232
0648464117
Előrendelést 2011.02.09-ig fogadunk el.
Kóstoló vásárlására lehetőség lesz.
A régi falusi disznóvágás minden hagyományát eleveníti fel a
Szögligeti Hagyományőrző Pávakör.
A rendezvény ideje alatt 3D vadász íjász verseny kerül megrendezésre.
Verseny információ www.szip.hu oldalon
A vendégháznál íjászat bemutató és lövési lehetőség.
A nap folyamán falunézés lovas szánon, lovas hintón.
A falu nézés során betérés a Pista bácsi tájházába.
Szállás információ:
Miliczki Imre 06305081232 0648464117
imremiliczki@gmail.com miliczkiimre@freemail.hu

