
Villány-Siklósi Borút Egyesület 
Hírlevél 2011. október 21.  

 

Villányi borradalom 
2011. október 23. 

 
 
1956, forradalom és szabadságharc, lendület, hősök, élet és halál, emlékezés, remény… 
Minden ünnepi asztalra kerüljön villányi bor és lágykenyér ezen a vasárnapon! 
A kádakban forr még a vörös must, de az újbor már asztalon díszlik.  
Készülődünk Szent Márton napjára.  
Libavacsorából gyerekmentőt vásárolhat, javaslatot tehet az „év bortermelője” cím 
várományosára, kedvére válogathat számos rendezvényből a Villányi borvidéken.  
 
Hírek: 
 
Jótékonysági vacsoraárverés: licitáljon villányi éttermek vacsoraajánlataira a 
gyermekekért>>> 
 
 
Vegyen részt Ön is a 2011-es Év Bortermelőjének választásában, jelölje kedvenc 
villányi borászát>>> 

 

Aktuális rendezvények 
 

 

Október 23.-ai megemlékezés Siklóson 

Siklós 2011. október 15 - 16.  

Helyszín: Siklósi Katolikus Temető, 56'-os emlékmű.  

http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/marton_nap?utm_source=hirlevel-20111021marton-nap&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/kiemelt-hirek/251-jotekonysagi-vacsoraarveres-villanyi-ettermekkel?utm_source=hirlevel-20111021jotekonysagi-vacsoraarveres&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/kiemelt-hirek/251-jotekonysagi-vacsoraarveres-villanyi-ettermekkel?utm_source=hirlevel-20111021jotekonysagi-vacsoraarveres&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/kiemelt-hirek/251-jotekonysagi-vacsoraarveres-villanyi-ettermekkel?utm_source=hirlevel-20111021jotekonysagi-vacsoraarveres&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/kiemelt-hirek/251-jotekonysagi-vacsoraarveres-villanyi-ettermekkel?utm_source=hirlevel-20111021jotekonysagi-vacsoraarveres&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/kiemelt-hirek/252-ev-bortermelje-valasztas-2011-a-jeloeles?utm_source=hirlevel-20111021ev-borasza-jeloles&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/kiemelt-hirek/252-ev-bortermelje-valasztas-2011-a-jeloeles?utm_source=hirlevel-20111021ev-borasza-jeloles&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/355_oktober-23-ai-megemlekezes-sikloson?utm_source=hirlevel-20111021oktober-23-sikloson&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/telepulesek/siklos?utm_source=hirlevel-20111021siklos&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel


 

 
 

 

Szalon sör napok a Tenkes Csárdában 

Csarnóra 2011. október 14-31.  

Ropogós csülök és Szalon sör várja kedvező áron, október végéig, minden nap a Tenkes 
Csárdában...Jól esik a sok bor után.  

 

 
 

 

Márton napi programok a Villányi borvidéken 

Villányi borvidék 2011. november  

Újbor ünnep, liba étkek, borkóstolók a villányi borvidék pincészeteiben, éttermeiben.  

 
 

Márton napi ajánlat 

 

Szende Pince 
Villány, Baross Gábor u. 85-87 - november 01-30.  

A villányi történelmi pincesoron található Szende Pince 110 fős fogadóhelységében, egész 
novemberben Márton napi kemencés menüvel és újborokkal várják az előzetesen bejelentkező 
vendégeket.  

 

Részletes menüajánlat, információk itt>>>.  

 

Márton napi ajánlat 

http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/358_szalon-sor-napok-a-tenkes-csardaban?utm_source=hirlevel-20111021szalon-sor-napok-tenkes-csarda&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/telepulesek/csarnota?utm_source=hirlevel-20111021siklos&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/marton_nap?utm_source=hirlevel-20111021marton-nap&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/villanyi-borvidek?utm_source=hirlevel-20111021villanyi-borvidek&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/pince/szende-pince?utm_source=hirlevel-20111021szende-pince&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/368_marton-napi-menu-a-szende-pinceben?utm_source=hirlevel-20111021marton-nap-szende&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/368_marton-napi-menu-a-szende-pinceben?utm_source=hirlevel-20111021marton-nap-szende&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/368_marton-napi-menu-a-szende-pinceben?utm_source=hirlevel-20111021marton-nap-szende&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel


 

Blum Pince 
Villánykövesd, Pincesor 4-5., 24. - november 11.  

Zenés estével egybekötött Márton napi primőr borkóstoló várja Önt libaétkekkel a Blum család 200 
éves pincéjében, Villánykövesden. Az autentikus környezet, a finom borok és ételek garantálják a jó 
hangulatot.  
 

Részletes menüajánlat, információk itt>>>.  

 

A hírlevelet a korábban Ön által megadott preferenciák alapján küldjük Önnek. Hírlevél 
olvasása online. Amennyiben nem kíván a jövőben Villányi Borvidék hírlevelet kapni, kérjük 
kattintson ide!  

Copyright 2010 © Villány-Siklósi Borút Egyesület 7773 Villány, Deák F. u. 22. 
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http://villanyiborvidek.hu/hu/pince/blum-pince?utm_source=hirlevel-20111021blum-pince&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/365_marton-napi-vigaszsag-a-blum-pinceben?utm_source=hirlevel-20111021marton-nap-blum&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/365_marton-napi-vigaszsag-a-blum-pinceben?utm_source=hirlevel-20111021marton-nap-blum&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/365_marton-napi-vigaszsag-a-blum-pinceben?utm_source=hirlevel-20111021marton-nap-blum&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/365_marton-napi-vigaszsag-a-blum-pinceben?utm_source=hirlevel-20111021marton-nap-blum&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
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http://villanyiborvidek.hu/index.php?option=com_acymailing&gtask=user&task=unsub&mailid=124&subid=3078&key=56af6d22d18e9619bc084f96397ea6a8&Itemid=137
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