Áraink
Ismertető
A Sümegi és Fiai Pincészet látványpincéje a budafokon Podámer Promenád néven
üzemel a háború előtti híres, Podámer pezsgőpincében. Vidéki, kis, családi pince
hangulatát idéző földalatti sétányunkon bemutatjuk a magyar borvidékeket, a
szőlőművelés, feldolgozás, borkészítés eszközeit. A második helységben, földalatti
csarnokban egy 14 ezer literes óriáshordó, több mint 150 éves faprés és fahordósorok
mutatják be a borászat tradicionális eszközeit. Bortrezorunkban pedig
megtekinthetőek muzeális boraink illetve egy különleges borszentély. Külön
pinceágban tartjuk vendégeinknek az ültetett étkezéseket, akár élőzene mellett is.
Minden árkategória magába foglalja a helyszínt (Podámer Promenád - Sümegi és Fiai
Látványpince, 1222, Budapest, Tóth J. u.53), a szervezett borkóstolót.
Borjavaslat (Hajós-Bajai borok)
Fehérborok
Cserszegi fűszeres
Chardonnay barrique
Jégbor
Rozék
Kékfrankos Rozé vagy Kadarka Siller
Vörösborok
Kadarka
Merlot-Cabernet Cuvée
Magyar ürmös vagy Cabernet Sauvignon
Hideg menük
1. Menü – br. 3000 Ft/fő + a kinyitott palackok pince áron
− Sós ropogtatnivaló a borkóstoló mellé
− Vágott kifli a borkóstoló mellé
vagy
2. Menü - br. 6000 Ft/fő (4 fajta bor + desszertbor) −
Sós ropogtatnivaló borkóstoló mellé
− Paraszttál (sonka, kolbász, disznósajt, szalonna, szalámi, sajt, paprika, paradicsom)
− Sajttál
− Kenyér
− Kávé

Kóstoló mennyiségek: fehér, vörös bor 1 dl/fő, ürmös és Jégbor 0,5 dl/fő
Meleg menük
1. Menü - br. 8000 Ft/fő
− Sós ropogtatnivaló és sajt a borkóstoló mellé

− Pincepörkölt burgonyával (30 dkg/fő), kenyérrel
− Savanyúság
− Meleg rétes
− Vegetáriánusoknak salátaágyon rántott sajt (kérem előre jelezni a vegetáriánus
vendégek számát)
− Kenyér
− Kávé
Program (javaslat)
Rövid pince séta (kb. 20-25 perc), ennek során Cserszegi fűszeres (Borvidékek ágbanBorászatunk bemutatása), Chardonnay barrique (Borászati ág-Látványpincénk és
Budafok bemutatása) és Jégbor (Bortrezor ág-Jégborról, ürmöborról röviden) kóstoló.
Ezután nyitjuk ki az étkező ágat vagy kerthelységet, ahol az asztalok vannak.
Az ételek mellé felkészítjük a rozé, vörös borokat, az édességhez szolgáljuk fel az
ürmös bort (fent jelzett borkóstolóborok, kóstoló mennyiségek: fehér, vörös bor 1
dl/fő, ürmoös és Jégbor 0,5 dl/fő)
Az ezen felüli borfogyasztás fehér vagy vörös folyóborból (igény szerint választható)
1-1 palack 8 személyenként. A kihelyezett mennyiségen felül palackozott borok
megvásárolhatók és akár fogyaszthatóak is (a ház fenntartja magának a jogot, hogy
ittas személyeket ne szolgáljon ki).
Az étkező az egyedüli fűtött helység, ezen kívül a borospincében 12 Celsius fok a
hőmérséklet, ezért a pincében pullóver javasolt nyáron.
Mellékhelyiség a pincén kívül a kerti épületben található. A gyermekeket
játszótérrel várjuk.
Lehetséges fakultatív programok különdíj fejében:
- harmonika zene
- néptánc bemutató a hazai vidékek különféle táncaiból( 1 pár, CD-re, kb. 30 perc, 4
felvonás)
Cím:
Sümegi és Fiai Pincészet – Keller Kft
1222, Budapest, Tóth J.u.53. (Bejárat: Pannónia u. 2.)
T/F:06-1-226-1435 v. 06-79-325-766

Email: mail@sumegi.hu
Web: www.sumegi.hu

