Cukrász Juniális
2019. június 24.
Új Tanyacsárda – Lajosmizse

Tisztelt Kollégák!
Szeretettel meghívjuk Önöket a 2019. június 24-én (hétfőn) 9-19 óráig tartandó cukrászok
juniálisára, melynek helyszíne idén is a Lajosmizse határában található
ÚJ TANYACSÁRDA,
ahol a már sokszor megtapasztalt gyönyörű környezetben és színvonalon élvezhetik a programokat és a
szabadban készült ételek ízét. A Juniális napján egyetlen feladatunk lesz csupán: barátkozni, magunkat
jól érezni, élvezni a családunkkal és kollégáinkkal töltött gondtalan időt, és átadni magunkat a
pihenésnek, programoknak.
A szabadtéri sportolási lehetőségek és a pusztaolimpia mellett igyekszünk a gyermek- és felnőtt
programokat változatosabbá tenni, ezért idén lesz
-

Arcfestés
Íjászat – világbajnok vezetésével
Söprögető szimulátor (felnőtteknek is)
Felfújható mászófal (felnőtteknek is)

A pusztai lovas kocsikázás mellett lovaglási lehetőség karámban, póni simogatás, pusztaolimpia,
szabadtéri sportjátékok: ping-pong, asztali léghoki, asztali csocsó, focipálya, lábtenisz, játszótér,
petanque, tollaslabda pálya áll vendégeink rendelkezésére.
Kérjük, fogadják el invitálásunkat és kedves családjukkal jöjjenek el ipartestületünk rendezvényére, ahol
élményekkel teli kikapcsolódást kínálunk kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Szeretettel várunk minden kollégát kedves családjával, munkatársaival, barátaival!
Programok:
9:00 óra

Érkezés az Új Tanyacsárdába
Regisztráció
Fogadás: barackpálinkával

9:00-11:00

Ízletes parasztreggeli
- házi sonka, kolbász, abált szalonna
- sajt, körözött
- lilahagyma, paradicsom, uborka, paprika
- házi kemencében sült kenyér
- vérpörkölt héjában sült burgonyával
- tea, tejeskávé, kakaó

10:00 – 19:00 Kocsikázás a pusztában 15 fős kocsikon (10:00-12:00 és 15:00-17:00 között)
Lovaglási lehetőség karámban, póni simogatás, söprögető szimulátor, felfújható
mászófal, íjászat felnőtteknek-gyermekeknek, arcfestés a gyerkőcöknek
Pusztaolimpia – Játékos vetélkedők:
- patkódobálás
- üvegleverés ostorral
- játék lopóval
- pusztasí
- talicskatolás
- zsákban futás
Szabadtéri sportjátékok: ping-pong, asztali léghoki, asztali csocsó, focipálya,
lábtenisz, petanque, tollaslabda pálya, játszótér, kis háziállatkert megtekintése
14:00-16:00

Büféasztalos ebéd a nyári szín alatt látványkonyhával

Levesek:
- szárnyas raguleves tejföllel, citrommal
- hideg gyümölcsleves
Főételek:
- pecsenye kacsasült
- kemencében sült bőrös sertéscsülök
- rántott csirke combja, melle, háta, stb.
- vörösboros marhalábszár pörkölt
- pacalpörkölt
- kapros tökfőzelék

Köretek:
- petrezselymes újburgonya, sós burgonya, pékné burgonya, párolt káposzta, galuska,
rizi-bizi
Salátabár:
- házi csalamádé, vecsési savanyúság, friss saláták dresszingekkel, kovászos uborka
Desszert:
- mákos lütyü
A Cukrász Juniális részvételi díja:
 bruttó 8.000 Ft / fő
 4-12 éves korig bruttó 4.000 Ft / fő
 4 éves korig díjtalan
A részvételi díj magában foglalja a reggeli és az ebéd étkeit, valamint a programokat.
Az italfogyasztás és egyéb szolgáltatások igénybevétele saját költségre történik.
Fakultatív programként ajánljuk a kb. 1,5 kilométerre található magán állat- és szabadidőpark, a
Magánzoo meglátogatását, ahol teve, oroszlán, tigris és majmok mellet még sok-sok állat
megtekinthető belépődíj ellenében (http://maganzoo.hu/).
Jelentkezési határidő:
2019. június 19.
Jelentkezés:
A mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és a részvételi díj átutalással történő befizetésével a következő
bankszámlára: Mestercukrász Kft. 10402166-50526785-84821001
Amennyiben az átutalás nehézséget okoz Önöknek, kérjük jelezzék, és küldünk csekket a befizetéshez.
A jelentkezési lapokat szíveskedjenek e-mailen visszaküldeni a cukraszat@cukraszat.net e-mail címre.
Kérjük a jelentkezési határidő szíves betartását.
A befizetett részvételi díjat a jelentkezés lemondása esetén nem tudjuk visszafizetni, mivel az
ipartestületet kötik a megrendelések.
Cím:
Új Tanyacsárda
Lajosmizse –Felsőlajos, Közös 150.
GPS Koordináták: N 47° 03,219’ E 19° 30,432’

