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Kedves Látogatónk! 
    
A Katica Tanya Élményközpontban 2009-ben egy tematikus hétvégi programsorozatot indítottunk el „Jeles napok 
a Katica Tanyán” címmel. Az a cél vezérelt bennünket, hogy a hagyományőrzést és a környezettudatosságot szem 
előtt tartva minél változatosabb programokkal várjuk kedves Látogatóinkat, minél teljesebb élményt biztosítva 
számukra! 

Látogatóink visszajelzése alapján eme kezdeményezésünk kedvező fogadtatásra talált, így 2016-ra az eddigieknél 
még változatosabb programsorozattal rukkoltunk elő, amelyben az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kap a 
környezettudatosság. 

A kibővített programajánlathoz kapcsolódva folytatjuk és folyamatosan fejlesztjük gasztronómiai ajánlatunkat is, 
melynek köszönhetően minden héten megkóstolhatnak valami újdonságot éttermünkben is! 

Az alábbiakban hétvégi tematikus programajánlatunkat ismerhetik meg; minden hétvégén több kézműves, 
természetismereti vagy hagyományőrző programmal várjuk Látogatóinkat.  

Ezeket egészítik ki alábbi rendszeres programjaink: 

• Minden napMinden napMinden napMinden nap  

o reggel 7-8 és este 5-7 órakor (évszakoktól függően) tehénfejés, amit bárki kipróbálhat; 

o reggel 7-9 óra és délután 4-6 óra között állatgondozás, amiben bárki részt vehet; 

o Magyarországon egyedülálló Óriás Játszóbirodalom és Csúszdaház élményelemeinek használata; 

o tucatnyi kül- és beltéri játszóalkalmatosság (játszóház, hancúrpajta, öreg géppark, akadálypálya, 
focibiliárd, Kiütlek játék, gokart pályák kicsiknek és nagyoknak); 

o a Lovagvár bejárása; 

o a Tavi attrakciók (Bolyongó- labirintus, Luficsúzli, trambulinok, ugráló dombok, pontonhíd és kézi 
kompok, vízi járgányok, mezítlábas ösvény); 

o naponta háromszor állatsimogatás; 

o naponta háromszor vagy négyszer (évszakoktól függően) hordóutánfutó járat és Matyi vonat; 

o önálló rajzolás, festés, színezés, kavicsfestés a Bütyköldében; 

o Erdei kötélpályák és a Dunántúl leghosszabb lecsúszói (120 és 190 m). 

• Minden hétvégén (az elMinden hétvégén (az elMinden hétvégén (az elMinden hétvégén (az előzzzzőeken teken teken teken túúúúl)l)l)l)  

o ingyenes tematikus programok egyéni vendégeinknek; 

o szombaton délelőtt 10 órától kenyérdagasztás, majd sütés; 

o márciustól novemberig, hétvégeken és ünnepnapokon délután 3 órakor a kontinentális Európa 
legnagyobb hajítógépét tekinthetik meg működés közben, részt vehetnek annak 
működtetésében, szombatonként napnyugta után tüzes golyót lövünk;  

o vasárnap délelőtt 10 órától langallódagasztás, majd sütés;  

o hosszú hétvégén extra programok! 

A belépő megvásárlásán túl a programokon való részvétel, a legtöbba programokon való részvétel, a legtöbba programokon való részvétel, a legtöbba programokon való részvétel, a legtöbb    játék és játszóalkalmatosság használajáték és játszóalkalmatosság használajáték és játszóalkalmatosság használajáték és játszóalkalmatosság használata ta ta ta 
ingyenesingyenesingyenesingyenes. . . . AmiérAmiérAmiérAmiért külön díjat számítunk fel, az is ingyenessé tehett külön díjat számítunk fel, az is ingyenessé tehett külön díjat számítunk fel, az is ingyenessé tehett külön díjat számítunk fel, az is ingyenessé tehető! ő! ő! ő! MMMMininininden nálunk elköltött 2000 Ftden nálunk elköltött 2000 Ftden nálunk elköltött 2000 Ftden nálunk elköltött 2000 Ft után adunk 
egy Kis Katica matricátKis Katica matricátKis Katica matricátKis Katica matricát, melyek beváltásával a különben különdíjas szolgáltatások is ingyenessé tehetők. 
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Hosszú hétvégéken, iskolai szünidőben még gazdagabb programokkal várjuk Önt családjával, barátaival! 

    

Az Élményközpont Az Élményközpont Az Élményközpont Az Élményközpont nyitvatartási ideje:nyitvatartási ideje:nyitvatartási ideje:nyitvatartási ideje:    

szeptember 1 - december 31. és március 1 – március 11. között: 

o kedd-péntek: 11-19 óráig  

o szombat-vasárnap és iskolai szünetben: 9-20 óráig  

o hétfőn előzetes bejelentkezés alapján fogadunk csoportokat  

január 1 és február 28. között: 

o péntek: 11-19 óráig  

o szombat-vasárnap és iskolai szünetben: 9-20 óráig  

o hétfőtől-csütörtökig: előzetes bejelentkezés alapján fogadunk csoportokat  

március 12 és augusztus 31 között:  

o minden nap 9-20 óráig 

 

Az aktuális Gasztronómiai ajánlatok mellett éttermünkben számos más étel közül választhatnak. 

 

Bízunk abban, hogy programajánlónk elnyeri az Ön tetszését és 2016-ban is vendégeink között üdvözölhetjük. 
Kérjük, ha módjában áll, ossza meg ezt a programajánlót barátaival, ismerőseivel. 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Jeles Napok program- és gasztronómiai ajánlatában szereplő információk 
változhatnak. Legfrissebb programunk és gasztronómiai ajánlatunk eléréséhez kérjük, látogasson el honlapunkra a 
www.katicatanya.hu/programok címen! 

 

Üdvözlettel: 
 
 

A Katica Tanya munkatársai 
www.katicatanya.hu  
info@katicatanya.hu 

(30) 411 6002 
 

 



 
 

Katica Tanya, 7477 Patca, Faluvég  Tel: +36 30 411 6002  Email: info@katicatanya.hu, Honlap: www.katicatanya.hu  

Katica Tanya – Az élmények hazája 
 

Amire büszkék vagyunk 
 
A Katica Tanyán az egyik legfontosabb célunk a környezettel összhangban lévő életmód kialakítá-
sa és fenntartása, illetve, hogy ezt az üzenetet minél több emberhez eljutassuk. Valljuk, hogy 
bolygónkat nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól vettük kölcsön. Azaz meg kell tennünk 
mindent, hogy amire ők is felnőnek, a Föld még mindig élhető bolygó legyen. 
Ennek elismeréseként több díjjal tüntettek ki bennünket: 
 

 
    

EEEEurópai Bizottságurópai Bizottságurópai Bizottságurópai Bizottság    Környezetvédelmi Üzleti Díj 20Környezetvédelmi Üzleti Díj 20Környezetvédelmi Üzleti Díj 20Környezetvédelmi Üzleti Díj 2011116666----17171717    
2016 őszén Tallinban vehettük át az Európai Bizottság Környezetvédelmi Üzleti Díját. Ezt a díjat 
minden két évben osztják ki és 145 európai vállalkozásból a Katica Tanya nyerte el a kis- és kö-
zépvállalkozói díjat! 
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Üzleti Etikai Díj Üzleti Etikai Díj Üzleti Etikai Díj Üzleti Etikai Díj ––––    2015201520152015    
2015-ben 16. alkalommal átadott 
Üzleti Etikai Díj célja, hogy minden 
évben a magyar társadalom figyel-
mének középpontjába kerüljenek 
azok a hazai vállalkozások, amelyek 
tevékenységükkel, magatartásukkal 
példát mutatnak a felelős, etikus 
gazdálkodásban, üzleti jelenlétben, 
és erősítik a társadalom és az üzleti 
szféra közötti bizalmat. 

 

CSRPiac CSRPiac CSRPiac CSRPiac ––––    Fókuszban a felelFókuszban a felelFókuszban a felelFókuszban a felelős fog-ős fog-ős fog-ős fog-
lalkoztatáslalkoztatáslalkoztatáslalkoztatás    

2015 Valóban Felel2015 Valóban Felel2015 Valóban Felel2015 Valóban Felelős Vős Vős Vős Vállalaállalaállalaállalata Díjta Díjta Díjta Díj    
A CSR Piac lehetőséget ad a vállala-
toknak, hogy a társadalmi felelős-
ségvállalás terén elért eredményei-
ket bemutassák az érdeklődőknek. 
A piactér különféle témakörök köré 
szerveződő kis standokból épül fel, 
melyeknél a vállalatok a CSR terüle-
tén megoldani kívánt problémáikat 
és az azokra bevezetett innovatív 
megoldásokat mutatják be az ér-
deklődőknek. 
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Az Év Ökoturisztikai LétesítmAz Év Ökoturisztikai LétesítmAz Év Ökoturisztikai LétesítmAz Év Ökoturisztikai Létesítméééénye nye nye nye ––––    2014201420142014: : : : Az év leginnovatívabb látogatAz év leginnovatívabb látogatAz év leginnovatívabb látogatAz év leginnovatívabb látogatóóóóközpontja külöközpontja külöközpontja külöközpontja különnnndíjdíjdíjdíj    

A pályázat célja az volt, hogy az ökoturisztikai létesítményeket kínálatuk látogató- és családbarát 
jellege alapján díjazzák. A Katica Tanyának látogatóközpont kategóriában egy különdíjat ítéltek 
oda innovatív megoldásaiért, követendő példáiért. 
 

 

Greennovációs Nagydíj Greennovációs Nagydíj Greennovációs Nagydíj Greennovációs Nagydíj ––––    2014201420142014    
Greennovatív szolgáltató kategória 

Kategóriagyőztes 
A greennováció jelenti mindazokat az új 

megoldásokat, amelyek a fenntartható fej-
lődést szolgálják. A Greenovációs Nagydíj 

pályázat kiírói a fenntarthatóságot, környe-
zetvédelmet, energia megtakarítást bemu-

tató munkánkat díjazták. 
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Január 

Év végi játszó és Újévi papírnapok 

december 31 –január 1. 
kéményseprő figura-szilveszteri álarc-szerencsemalac 
papírmerítés – írás lúdtollal – papírforgó készítése 

Gasztronómiai ajánlatunk 
babgulyás – magyaros lepény – túrós pite    

    

Vízkereszt 

január 7-8. 
3 király bábok – boszorkány készítése –  

madártorta – naptárkészítés – madáretető  
– ismerd meg költöző madarainkat 

Gasztronómiai ajánlatunk 
orjaleves – zselici vaddisznó pörkölt  

– lekváros bukta 

 

Öko hétvége 

január 14-15. 
ügyességi játék pet palackból – dobozból akvárium - ma-
dáretető – kupakból párkereső – pet hópehely – ceruza-

tartó 

Gasztronómiai ajánlatunk 

csirkeragu leves – Takács mester – diós kevert 
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Gyapjú napok 

január 21 -22. 
nemezlabda – nemezkarkötő – nemezvirág – gyapjú hó-

ember – gyapjúbárány – A gyapjú útja! 

Gasztronómiai ajánlatunk 
székelykáposzta – vajas pogácsa 

 

Gyertyaszentelő napok 

január 28-29. 
gyertyasodrás – dióhéj mécses – mécsestartó – méhviasz-

mécses – gyertyaöntés - gyertyavarázs 

Gasztronómiai ajánlatunk 
hamis gulyásleves – cigánypecsenye – vargabéles 

 

 

Február 

Díszítsd otthonod 

február 4 -5 
családi kulcstartó – képkeret – köszöntő tábla – tányéralá-

tét – váza – poháralátét 

Gasztronómiai ajánlatunk 
Szárnyasaprólék-leves - rántott halfilé - majonézes burgo-

nya - kakaós bögrés süti  

Télkergető farsangi napok 

február 11 -12. 
dedebáb készítés és égetés – álarc készítése -  

farsangi díszek – fánkevő verseny – ki szeretnél lenni? 

Gasztronómiai ajánlatunk 
húsleves gazdagon – csirkés meglepetés – farsangi fánk 
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Öko hétvége 

február 18 -19 
papírguriga autó és vonat – sörösdoboz repülő – papír 

gurigából malom – PET palack tutaj – nyomdázás palackkal 
– PET virág készítése 

Gasztronómiai ajánlatunk    

babgulyás – aranygaluska 

 

Jégtörő Mátyás 

február 25 -26. 
jégtörés – szekercekészítés – hálószövés  
– csukakészítés és fogás – ördögnyelv 

Gasztronómiai ajánlatunk 
tyúkhúsleves – pásztorhús – túrós pite 

    

 

Március 

Népi játékos hétvége 

március 4-5. 
tréfás népi játékok – csülközés – mancsozás - karikázás – 

Kapd el a diót! – patkó próba 

Gasztronómiai ajánlat 

paradicsomleves – aszalt gyümölccsel töltött csirke – 
kinder bueno pohárban 
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Mesterségek napja: Babakészítés 

Rostás Klárával  

március 11-12. 
 

Gasztronómiai ajánlat 
paradicsomleves – káposztás csirkemell petrezselymes 

burgonyával  

Öko hétvége 
március 18-19. 

A hétvége az Ökocsiga Játszóházzal közösen kerül megren-
dezésre 

Gasztronómiai ajánlat 
sajtkrémleves – BBQ csirke pirított burgonyával – ananá-

szos mascarpone krém 

    

Mesterségek napja: Agyagozás 

Buni Gabriellával 

március 25-26. 
agyagfigurák – korongozás 

Gasztronómiai ajánlat 
patcai betyárleves – zöldséggel töltött csirkemellfilé – 

somlói galuska 
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Április 
Öko hétvége: a víz világnapja 

április 1-2. 
vízi malom készítése-parafadugóból tutaj- a víz útja – ha-

lacskás kép 

 

Gasztronómiai ajánlat 
karfiolleves – töltött burgonya – vaníliás csiga 

    

    

Mesterségek napja: Tojásfestés 

Noé Kornélia népi iparművésszel 

április 8-9. 
Tojásdíszítés különböző technikákkal 

Gasztronómiai ajánlat 
brokkolikrémleves – natúr csirkemell  

vitaminsalátával – csokis-meggyes palacsinta 

    

Húsvét és Tavaszváró napok 
április 15-16. 

elrejtett tojások- kis csibe készítés – nyuszi készítés- 
kreppvirág készítése – papír játcint készítés-húsvéti bá-

rányka készítés 

Gasztronómiai ajánlatunk 
patcai betyárleves – zöldséggel töltött csirkemellfilé – 

somlói galuska 
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Középkori hétvége 

április 22-23. 
címerfestés - kaloda és deres próba – íjászat –vívásoktatás 

- csatacsillag- és kelevézdobás – hajítógép bemutató 

Gasztronómiai ajánlat 
gulyásleves – libacomb grillezett polentával, párolt káposz-

tával – Mákos guba 

 

Bárány napok 
április 29-30. 

birkanyírás és körmölés – cserépbárány - papírbárány – 
Találd meg a feketebárányt! 

A Föld napja alkalmából: 
virágültetés – Hogyan mentsük meg a Földet? 

Gasztronómiai ajánlat        

gyümölcsleves – sült csirkecomb burgonyarózsával – csá-
szármorzsa 

    

 

Május 
Anyák napja és  

középkori hétvége 

május 6-7. 
képeslap Anyának – medál készítése – címerfestés – kalo-
da és deres próba – íjászat – vívásoktatás – csatacsillag - 

és kelevézdobás  
- hajítógép bemutató 

Gasztronómiai ajánlat 
burgonyakrémleves baconchips-el – lovagok álma – gyü-

mölcsös kocka 
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Fagyosszentek hétvégéje és Csodála-

tos élővilágunk 

május 13-14 

Pongrác, Szervác és Bonifác bábok- 
mesél az erdő- örök naptár növényes könyvjelző készítés 

Gasztronómiai ajánlat 
Tyúkhúsleves gazdagon – ananászos csirke – gundel pala-

csinta 
    

Mesterségek napja: Fafaragás 

Gosztonyi Zoltánnal 

május 20-21. 

Gasztronómiai ajánlat 
Gombaleves – Csirke jóasszony módra – rizsfelfújt  

    
Gyermeknap 

május 27-28. 
tetkó fújás – ügyességi játékok a szabadban – lufifújó ver-

seny – rongybaba készítése 

Gasztronómiai ajánlat 
citromkrémleves – grillezett csirkemell zöldfűszeres már-

tásban – gyümölcsrizs 
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Június 

Pünkösd és 

középkori hétvége 

június 3-5. 
pünkösdi király és királylány választás- krepprózsa készí-

tés- címerfestés – kaloda, és deres próba – íjászat – vívás-
oktatás - csatacsillag- és kelevézdobás –  

hajítógép bemutató 

Gasztronómiai ajánlat 
húsleves gazdagon – csülökpörkölt – diós guba 

    

Mesterségek napja: 

Bőrművesség Rostás Klárával 

június 10-11. 
a bőr, mint anyag – bőr karkötő – bőr kulcstartó 

Gasztronómiai ajánlat 
zöldborsóleves – roston sült csirkemell filé  

salátaágyon – áfonyás álom 

    

Öko hétvége 

június 17-18. 
guriga járművek – homokóra készítése –  

rumbatök PET palackból – tejes dobozból város 

Gasztronómiai ajánlat 
zöldségleves – zöldséglepény – túrós palacsinta gyümölcs-

öntettel 
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Gabona napok 

június 24-25. 
terményüveg – Ismerd fel a gabona hangját! – rizslabda 

készítése – elődeink eszközei 

Gasztronómiai ajánlat 
sárgaborsóleves – gombás csirke – bögrés süti 

    

 

Július  

Középkori hétvége 

július 1-2. 
címerfestés - kaloda és deres próba – íjászat – vívásokta-

tás - csatacsillag- és kelevézdobás –  
hajítógép bemutató 

Gasztronómiai ajánlat 
barackkrémleves – lovagok álma – gyümölcsös lepény 

    

Lovas ügyességi játékok 

július 8-9. 
lovas ügyességi játékok – lovaglás – lovas kép  

szalvétatechnikával – fonal lovacska - körmölés 

Gasztronómiai ajánlat 
gombaleves – zselic erdei vaddisznópörkölt - körtés meg-

lepetés 

    

Mesterségek napja: Agyagozás 

Falusiné Terják Éváva 

július 15-16. 

Gasztronómiai ajánlat 
paradicsomleves – káposztás csirkemell petrezselymes 

burgonyával – créme brulée 
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„Fából vaskarika” hétvége  

július 22-23. 
fa-fa-faragó – fa medál készítése –  

fa labirintus – névtábla 

Gasztronómiai ajánlat 
zellerkrémleves – rozmaringos kacsacomb párolt káposztá-

val – csokoládés darafelfújt erdei gyümölcsöntettel 

    

Mátyás király kora 

július 29-30. 
lovagi próbák – íjászat – mesék Mátyás királyról – pajzs-

festés – igazmondó társas 

Gasztronómiai ajánlat 
tárkonyos csirkeraguleves – harcsapaprikás túrós csuszával 

– meggyes pite 

    

 

Augusztus  

Középkori hétvége 

augusztus 5-6. 
címerfestés – kaloda, és deres próba – íjászat – vívásokta-

tás - csatacsillag- és kelevézdobás –  
hajítógép bemutató 

Gasztronómiai ajánlat 
nyergesleves (csülkös bab) – csikós tokány galuskával – 

dióskevert 
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Mesterségek napja: Fafaragás 

Bodor Imrével 

augusztus 12-13. 
fafaragás – faragott tárgyak készítése 

Gasztronómiai ajánlat 
sertéssült tepsis burgonyával – aludttejes prósza szilvalek-

várral 
    

Új kenyér ünnepe 

augusztus 19-20. 
kenyérdagasztás és sütés – korona készítés – körmönfonás 

nemzeti színeinkkel – kalász függő készítése 

Gasztronómiai ajánlat 
zöldségkrémleves – gánica – almás pite 

    

Katica és nyárvégi iskolaváró napok 

augusztus 26-27. 
mappa és órarend készítése – katicás könyvjelző – katica 

kulcstartó  

Gasztronómiai ajánlat 
burgonyaleves – kárpáti borzaska – rizsfelfújt 

    

 

Szeptember  

Középkori hétvége 

szeptember 2-3. 
címerfestés – kaloda, és deres próba – íjászat – vívásokta-
tás - csatacsillag- és kelevézdobás – hajítógép bemutató 

Gasztronómiai ajánlat 
bableves – tanyasi csülkös pacal – máglyarakás 
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Gyümölcsnapok   

szeptember 9-10. 
gyümölcsös tűpárna – kemencében sült gyümölcs –

gyümölcsös függő-alma nyomda 

Gasztronómiai ajánlat 
hideg vegyes gyümölcsleves – csirke  

gyümölcsöntettel – almás süti 

    

Öko hétvége 

szeptember 16-17 
pet palack repülő-kupak pörgettyű-papírguriga fa-

tojástartó hernyó 

Gasztronómiai ajánlat 
fokhagymakrémleves – búbos hús héjában sült krumplival 

– mákos bögrés süti 
    

Szent Mihály napja és mesés napok 

szeptember 23-24. 
jóság- és csintalanságkövek – bátorságpróbák - mesemon-

dás – Melyik mese szereplője vagyok? 

Gasztronómiai ajánlat 
fahéjas almaleves – popeye kedvence –  

piskótatekercs  
    

Állatok világnapja 
szeptember 30-október1 

lovaglás – állatos álarc – levél-állat képeslap -  
hogyan működik egy gazdaság – állatgondozás 

Gasztronómiai ajánlat 
daragaluska-leves – gombapaprikás galuskával – szilvás 

pite újra tervezve 
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Október  

Középkori hétvége 

október 7-8. 
címerfestés – kaloda, és deres próba – íjászat – vívásokta-

tás - csatacsillag- és kelevézdobás –  
hajítógép bemutató 

Gasztronómiai ajánlat 
gulyásleves – csülök pörkölt – mákos guba 

    

Mesterségek napja: szalma és csuhé 

Rostás Klárával 

október 14-15. 
szalmából készített ékszerek 

Gasztronómiai ajánlat 
frankfurti leves – sült oldalas tört burgonyával – almás 

pite     

Gesztenye napok 

Október 21-22. 
Gesztenyernő – gesztenye ajtódísz – gesztenye figurák – 

gesztenye virág    

Gasztronómiai ajánlat 
gesztenyekrémleves – gesztenyével töltött  

pulykamell – gesztenyepüré     
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Gyertya napok 

október 28-29. 
gyertyadíszítés – gyertyamártás – gyertyaöntés - gyertya-

sodrás 

Gasztronómiai ajánlat 
palócleves – rablóhús - tiramisu  

 

 

November  

Öko hétvége 
november 4-5 

papírguriga állat – kupakvirág  – parafadugó kulcstartó – 
malacpersely PET palackból – PET járgány és PET karkötő 

készítése 

Gasztronómiai ajánlat 
tejszínes kukoricaleves – zsiványpecsenye kukoricás rizzsel 

– kakaós kevert     

Szent Márton napja 

november 11-12 
lámpáskészítés és felvonulás az alagútban – libás népi játé-
kok – libaterelés – Márton-napi szerencsemedál – libakere-

ső – libakészítés 

Gasztronómiai ajánlat 
libaraguleves – sült libacomb héjában sült burgonyával és 

párolt káposztával - lúdláb 
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Mesterségek napja: 

Csipkeverés Illés Veronikával 

november 18-19.  
Hogyan készül a csipke? 

 

Gasztronómiai ajánlat 
sütőtökkrémleves – rakott karfiol – túrógombóc 

 

    

 

 
 

Szent András napja 
november 25-26. 

férjjósló praktikák – mandala – adventi naptár – 
András napi időjóslás – adventi koszorú  

– könyvjelző 

Gasztronómiai ajánlat 
burgonyaleves – szezámmagos rántott csirkemell 

filé – vargabéles 

    

 

 

 

 

December  

Szent Miklós napja 
december 2-3. 

csipesz rénszarvas – rénszarvasos zacsi – Érkezik a  
Mikulás! – adventi ajtódísz – parafadugó rénszarvas – rén-

szarvas hópehely ablakdísz 

Gasztronómiai ajánlat 
húsleves gazdagon – narancsos-mézes kacsacomb – arany-

galuska 
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Luca napja 

december 9-10. 
A Luca szék története – lovaglás seprűnyélen – elrejtett 
szaloncukrok – férjjósló szerencse süti – búzaültetés – 

Luca cserépfigura készítése 

Gasztronómiai ajánlat 
fokhagymakrémleves – cigánypecsenye – túrós-narancsos 

kalácspuding 

    

Mesterségek napja: Mézeskalács ké-

szítés Bálint Angelikával és Adventi 

játszó, december 16-17. 
mézeskalács figurák és függő  

– papírcsipke angyalka – hópelyhek az ablakon – karácso-
nyi üdvözlőlapok – karácsonyfadíszek  

Gasztronómiai ajánlat 
daragaluska-leves – csirkemáj hagymaágyon héjas burgo-

nyával – Adventi gyümölcskenyér 

 

Karácsonyi hétvége 

december 23-24. 
csillagfüzér - téli csipesz figura készítés - karácsonyi medál 

készítés - karácsonyi képeslap 

Gasztronómiai ajánlat 
Csontleves – borzas csirke rizi-bizi – bejgli  

 

 
Év végi játszó 

december 27-31. 
kemencében sült fahéjas, mézes alma – szilveszteri álarc – 
süveg és varázspálca – szerencsemalac – figurás konfetti – 

hógömb – kéményseprő figura - gyertyasodrás 

Gasztronómiai ajánlat 
francia hagymaleves – mézes-mustáros csirkemell filé – 

pudingos palacsinta 

    

    


