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A Bodri Pincészet Közép- Európa legnagyobb kézzel épített 12 kupolás pincészete, mely 100 hektáron 

tökéletesen zavartalan helyszínt biztosít családi, céges vagy egyéni rendezvények számára.  

A Pincészet épület-együttese szervesen illeszkedik a szekszárdi tájba. A vendégtereket a külső megjelenéssel 

teljes összhangot mutató visszafogott, ízléses, rusztikus stílus uralja, melyben a fa dominál. Ez a stílus teljesen 

tudatosan azt sugallja, hogy itt, Faluhelyen falun vagyunk...  

A pincében 400 kóstolóvendég tud helyet foglalni. 

2013 tavaszán a kupolás pince lábánál nyitotta meg kapuit az Optimus étterem. A birtok hangulatához illő 

bútorok díszítik a belső tereket. 200 éves gerendából kialakított pult, kézműves lámpákkal díszítve, tölgyfa 

asztalok illetve székek.  

Az étterem kapacitása 40 fő, ezt a mennyiséget még négy terasz növeli.  

• Az üvegfalú fűthető grill terasz 40 fő befogadására alkalmas, melyhez egy féltetős látványkonyha is 

tartozik. 

• Optimus kávéterasz 80 fő befogadására alkalmas. 

• A tó melletti Rozé terasz 60 fő befogadására alkalmas, fakorláttal körül vett, Erdélyből származó, 

berendezési tárgyakkal, színes párnákkal.  

• A Pince főbejárata előtt található egy 40 fős sátras terasz. 

• Panoráma teraszunk 96 férőhellyel rendelkező, színpaddal megemelt, fedett rendezvényhelyszín. 

Chefünk és csapata a magyar konyha 

sokszínűségét bemutatva, nemzetközi 

színvonalnak megfelelve, magas minőségben 

készítik el az ételeket. 

Ajánlatunkban szereplő ételek közül kérnénk 

előre egységesen, írásban szíveskedjenek 

leadni rendelésüket.  

Borvacsorákat 2 főtől 25 főig tudjuk elkészíteni. 

 

Bodri Pincészet interaktív túra: 

https://viewp.eu/panorama/bodri/ 
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BORKÓSTOLÓVAL EGYBEKÖTÖTT GOURMET MENÜSOR AJÁNLATAINK 
 

1. Bodri OPTIMUS borvacsora: 

Szolgáltatás tartalma Bruttó ár 1 főre 

• Pirított velő pirítóson, lilahagyma lekvárral, erős paprikával - Optimus Ipa 

• Vargánya cappuccino parmezán sütivel - Fehér Cuvée „Bodrikutya” 

• Szarvasgombás lecsó Stelcz féle debrecenivel, fürjtojással - „Rozi” Rozé 

VÁLASZTHATÓ FŐÉTEL: 

• Szarvasgerinc szalonnás -póréhagymás gesztenyével, borókamártással, vajas 

szélesmetélttel - Rajnai Rizling válogatás „Gurovica” 

• Kacsamell céklás rizottóval, szarvasgombamártással - Cabernet Franc „Dűlő” válogatás 

• Nutellás tortácska konyakos meggyel, pisztácia habbal – Kékfrankos válogatás „Gurovica 

22 000 Ft 

Az ételek mellé kínált borok változtatásának jogát fenntartjuk mindegyik borvacsoránknál! 

A képeken látható ételek Makk Norbert mesterszakács, a Bodri Pincészet konyhafőnöke és csapata munkái. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Bodri SZARVASGOMBÁS borvacsora: 

Szolgáltatás tartalma Bruttó ár 1 főre 

• Szarvasgombás pirított velő pirítóson, lilahagyma lekvárral - Optimus Ipa 

• Vargánya cappuccino szarvasgomba olajjal, parmezán sütivel - Fehér Cuvée 

„Bodrikutya” 

• Szarvasgombás lecsó Stelcz féle debrecenivel, fürjtojással - „Rozi” Rozé 

• Szarvasgerinc szalonnás -póréhagymás gesztenyével, szarvasgombamártással, 

vajas szélesmetélttel - Rajnai Rizling válogatás „Gurovica” 

• Nutellás tortácska szarvasgombás konyakos meggyel, pisztácia habbal – Kékfrankos 

válogatás „Gurovica” 

25 000 Ft 
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TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK  
(előzetes időpont egyeztetés és megrendelés szükséges) 

Szolgáltatás Szolgáltatás tartalma Bruttó egységár 

Borkóstoló 

 
Borkóstoló mennyisége 

fajtánként:  

0,5- 0,7 dl 

Standard borkóstoló 700 Ft/fő/0,5- 0,7 dl 

Hatos borkóstoló Bodri Bonnal (csokoládéval) 8 000 Ft/fő 

6 fajta „DŰLŐ” válogatás bor kóstolása 5 000 Ft/fő 

Exkluzív Gurovica borkóstoló (5 fajta bor) 8 000 Ft/fő 

Teljes pincebemutatás 
A pincészet teljes bemutatása, körbevezetése 

(kizárólag előre egyeztetett időpontban) 
1 000 Ft/fő 

Élőzene 

Cigányzenekar Egyeztetés alapján 

Parrag Band  

06-20/9238067 parragsound@hotmail.com 

Egyeztetés alapján a 

szolgáltatóval egyenesben 

DJ Disco fénytechnikával 100 000 Ft/alk. 

Biztonsági cég által őrzött 

Parkoló 
200 autó, 20 busz és 2 helikopter számára GRÁTISZ 
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TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK 
(előzetes időpont egyeztetés és megrendelés szükséges) 

Szolgáltatás Szolgáltatás tartalma Bruttó egységár  

Terepjáró túra Terepjáró túra (min. 2 fő esetén) 
Kérje részletes 

ajánlatunkat 

Szarvasgomba túra 

(hétköznapokon) 

kb. 1 órás gyalogtúra az erdőben, túravezető és kutyája 

segítségével szarvasgomba keresése.  

Nagyobb csoport esetén kérje külön ajánlatunkat. 

2- 10 főig: 50 000 Ft/alk. 

11- 20 főig: 80 000 Ft/alk. 

Taplós Nomádia 

Gemenc 

„Vissza a természethez” 

Programok: Sétahajózás, Ijászat, Sétarepülés, Kenuzás, Whiskey és 

csokoládé kóstoló, Élményfestés, Horgászat, Természetfotózás. 

taplosnomadia@gmail.com 06-30/6363706 

(A szolgáltatóval egyenesben tudják felvenni a kapcsolatot) 

Kérje részletes 

ajánlatunkat 

Lovaskocsikázás 
Választható túrák: Városi, erdei és terep lovaskocsizás 

(az ár az utasok számától függetlenül értendő) 

15 000 Ft/óra 

Max. 6 fő szállítása 

Ha félsz, még élsz! – a 

szabadulós játék, mely 

nyomot hagy! 

Másfél óra önfeledt szórakozás és izgalom!  

06-20/4724 244  Sióagárd - Leányvár 

www.hafelszmegelsz.hu info@hafelszmegelsz.hu  

12 000 Ft/játék 

(3-6 játékos) 

Bringakölcsönzés 

7100 Szekszárd Rákóczi F. u. 15. 

06-30/488-1316  http://bringakolcsonzes.hu 

(A szolgáltatóval egyenesben tudják felvenni a kapcsolatot)  

Aktuális árlista szerint 

Vízi lézershow Wenszky Sándor: 06/30-944 2077 Megállapodás szerint 

Transzfer 
7 személy szállítása 

Heimann Ferenc: 06-20/9567813 

Szajki László: 06-30/9790123 
Megállapodás szerint 
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A BODRI BIRTOK – FALUHELY DŰLŐ 
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ÚTMUTATÓ:  
 

A pincészet eléréséhez az 56-

os útnak a Szekszárd déli 

végénél lévő (a MOL- kút 

melletti) korforgalmánál a 

Csatári úton kell elindulni, 75 

méter megtétele után 

derékszögben balra fordulva, 

majd továbbra is a Csatári 

utcán haladva fél kilómétert 

kell menni a Sárköz utcáig. A 

Bodri Pincészet felé az úton 

egyenesen kell haladni az 

attraktív, dimbes- dombos, 

nagyon szekszárdias Sárköz 

úton 2,4 kilométert, ahol ki van 

táblázva a pincészet, itt balra 

kell fordulni és kinyílik a zárt, 

rendkívül festői Faluhely- 

völgy. 
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FIZETÉSI ÉS LEMONDÁSI FELTÉTELEK 

Standard fizetési feltételeink 

• A fenti árak tartalmazzák az ÁFA-t. 

• Fizetés: A megrendelt szolgáltatások 100 %- a és a plusz fogyasztások a helyszínen fizetendőek a 

számla lezárását követően (készpénz, bankkártya vagy OTP, MKB és K&H SZÉP kártya). 

 

Lemondási feltételeink 

A megrendelőnek a lemondást a szolgáltatóval minden esetben írásban kell közölnie. 

Amennyiben a megrendelt szolgáltatások lemondására a Pincészet felelősségi körén kívül álló okok 

miatt kerül sor, a Pincészet az írásbeli lemondás kézhezvételét követően az alábbiak szerint jogosult 

díjazásra: 

• Megrendelést követően a szolgáltatások az igénybevétel időpontját megelőző 4. napig 

költségmentesen lemondható.  

• 72 órán belüli lemondás vagy létszám változtatás esetén a megrendelt szolgáltatások 50%-a 

térítendő lemondási költség /kötbér/ címén.  

• 48 órán belül, illetve amennyiben lemondás nem történt, vagy a vendég nem érkezett meg, úgy a 

megrendelt szolgáltatások árának 100%-a leszámlázható kötbér címén.   

 

 

A megrendelő teljes anyagi felelősséggel tartozik a helyszín használata során a vendégei által esetlegesen 

okozott károk megtérítéséért. 

 

Ajánlatunk 3 napig érvényes. 

Kérjük, szíveskedjen figyelembe venni, hogy ajánlatunk nem minősül foglalásnak. 

Az érvényesség lejárta után az árváltoztatás jogát fenntartjuk. 
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