
Buti Pálinkafőzde és Pálinkaház Vönöck, Szili Pál u. 1.Buti Pálinkafőzde és Pálinkaház Vönöck, Szili Pál u. 1.Buti Pálinkafőzde és Pálinkaház Vönöck, Szili Pál u. 1.

Pálinkafőzde: +36/20/337-1864        Kereskedelem: +36/70/334-8167        Pálinkakóstolás: +36/70/338-5635Pálinkafőzde: +36/20/337-1864        Kereskedelem: +36/70/334-8167        Pálinkakóstolás: +36/70/338-5635Pálinkafőzde: +36/20/337-1864        Kereskedelem: +36/70/334-8167        Pálinkakóstolás: +36/70/338-5635
Facebook: Buti Pálinka Vönöck         Weboldal: www.butipalinka.hu                 e-mail.: butipalinka@gmail.comFacebook: Buti Pálinka Vönöck         Weboldal: www.butipalinka.hu                 e-mail.: butipalinka@gmail.comFacebook: Buti Pálinka Vönöck         Weboldal: www.butipalinka.hu                 e-mail.: butipalinka@gmail.com

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

ázhakniláP sé edzőfakniláP ituB
A program pálinka főző üzem
bemutatásával  indul,  majd
pálinkakóstolással folytatódik.
A kóstolás alkalmával 5 fajta
Buti Pálinka kerül bemutatásra.

Minimális létszám 8 fő.Minimális létszám 8 fő.
Maximális létszám 35 fő.Maximális létszám 35 fő.

Részvételi szándék kis létszám eseténRészvételi szándék kis létszám esetén
előzetes egyeztetés alapjánelőzetes egyeztetés alapján

a látogatás előtt két nappal lehetséges.a látogatás előtt két nappal lehetséges.
Részvételi szándék nagyobb létszám eseténRészvételi szándék nagyobb létszám esetén

előzetes egyeztetés alapjánelőzetes egyeztetés alapján
a látogatás előtt három nappal lehetséges.a látogatás előtt három nappal lehetséges.

Minimális létszám 8 fő.
Maximális létszám 35 fő.

Részvételi szándék kis létszám esetén
előzetes egyeztetés alapján

a látogatás előtt két nappal lehetséges.
Részvételi szándék nagyobb létszám esetén

előzetes egyeztetés alapján
a látogatás előtt három nappal lehetséges.

1. csomag
Ára: 4.000,-Ft/csomag/fő

Üzemlátogatás és kóstolás időtartama: 2-3 óra.

Pálinka kínálat:
Klasszikus gyümölcspálinkák 48 % v/v

                     - Szilva 0,02 cl
                    - Alma 0,02 cl

                      - Meggy 0,02 cl

Különleges, vadontermő gyümölcspálinkák 45 % v/v
- Vadszilva 0,02 cl

- Bodza 0,02 cl

A pálinkakóstolás mellé lila hagymás zsíros kenyeret, almát, sajtot,
valamint ásványvizet szolgálunk fel.

 Ahhoz ugyanis, hogy megfelelően érezni lehessen minden ízt
a sokadik pálinka után, érdemes

semleges ételekkel elválasztani az ízeket. 

2. csomag
Ára: 4.500,-Ft/csomag/fő

Üzemlátogatás és kóstolás időtartama: 2-3 óra.

Pálinka kínálat:
Klasszikus gyümölcspálinkák 48 % v/v

                     - Szilva 0,02 cl
                    - Alma 0,02 cl
                     - Körte 0,02 cl

Különleges, vadontermő gyümölcspálinkák 45 % v/v
- Vadszilva 0,02 cl

- Bodza 0,02 cl

A pálinkakóstolás mellé lila hagymás zsíros kenyeret, almát, sajtot,
pogácsát, valamint ásványvizet szolgálunk fel.

 Ahhoz ugyanis, hogy megfelelően érezni lehessen minden ízt
a sokadik pálinka után, érdemes

semleges ételekkel elválasztani az ízeket. 

3. csomag
Ára: 5.000,-Ft/csomag/fő

Üzemlátogatás és kóstolás időtartama: 2-3 óra.

Pálinka kínálat:
Klasszikus gyümölcspálinkák 48 % v/v

                      - Szilva 0,02 cl
                     - Alma 0,02 cl

                             - Cseresznye 0,02 cl

Különleges, vadontermő gyümölcspálinkák 45 % v/v
- Vadcseresznye 0,02 cl
- Irsai Olivér 0,02 cl

A pálinkakóstolás mellé lila hagymás zsíros kenyeret, almát, sajtot,
pogácsát, cicegét, valamint ásványvizet szolgálunk fel.

 Ahhoz ugyanis, hogy megfelelően érezni lehessen minden ízt
a sokadik pálinka után, érdemes

semleges ételekkel elválasztani az ízeket. 
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