
Andrzejkowa uczta po świniobiciu w Budapeszcie 

opcjonalny termin: 29 listopada – 1 grudnia 

 

Program: 
1. 2 noclegi (hotel ***) 

2. Kolacja (trzy dania + wino) (po przyjeździe, 29.XI.); 

3. Śniadanie w hotelu – szwedzki stół (30.XI.); 

4. Zwiedzanie Budapesztu z przewodnikiem (30.XI.): 

a. Plac Bohaterów; 

b. Park Miejski; 

c. Spacer przy Bazylice i okolicach Parlamentu; 
d. Baszta Rybacka, Kościół Macieja, Buda; 
e. Hala targowa Nr 1; 
f. Spacer w centrum miasta… 

5. Andrzejkowa uczta (szczegóły poniżej); 

6. …inne niespodzianki! 

7. 1.XII - pożegnanie. 

Przybliżone koszty1 (bez kosztów dojazdu do Budapesztu): 

80 - 90 €/osoba 

Koszty obejmują: 

 1 kolacja (trzy dania, napoje, muzyka); 

 2 noclegi i 2 śniadania; 

 Zwiedzanie Budapesztu z przewodnikiem; 

 Andrzejkową ucztę. 

Skrócone warianty2: 
 tylko jeden nocleg; 

 bez noclegów; 

 z noclegami, bez zwiedzania… 

Andrzejkowa uczta (bez noclegów i zwiedzania): 

24 €/osoba. 

  

                                                             
1 Dokładne koszty zostaną ustalone w przypadku zgłoszenia grupy. 
2 Warianty zostaną skalkulowane przy konkretnym zainteresowaniu. 

http://prota.extra.hu/zwyczaje_andrzejki.php


Andrzejkowa uczta po świniobiciu: 
To typowa uczta, jaka odbywała się u bogatych gospodarzy po dużym, przedświątecznym świniobiciu. 

Świń oczywiście zabijać nie będziemy, ale spróbujemy tradycyjnych potraw z wieprzowiny i zapozna-

my się z Andrzejkową kuchnią i napojami. Można o tych potrawach poczytać na mojej stronie inter-

netowej: http://prota.extra.hu/zwyczaje_andrzejki.php. 

 Serwujemy tylko węgierskie dania! 

 Czas trwania balu: 19.00 – 24.00 (dopóki „wytrzymamy”). 

 Nieograniczona ilość napojów i potraw! 
 

Jadłospis: 
1. Zupa „toros”. 

2. Półmiski mięsne; 

 Dwa rodzaje kaszanki i kiełbasy; 

 Węgierska kapusta faszerowana; 

 Pieczona prosięcina, wieprzowina… 

 Dodatki: ziemniaki z cebulą, duszona kapusta… 

3. Na zakąskę – tradycyjne węgierskie töpörtyű – skwarki… 

4. Deser: strudle z różnym nadzieniem. 

5. Napoje: pálinka, wino, grzane wino, lemoniada. 

6. Kawa. 

Muzyka: 
2 (3?) – osobowa orkiestra – muzyka węgierska, cygańska, biesiadna i taneczna. 

Lokalizacja 
Hotel i restauracja w XVIII dzielnicy Budapesztu. 

Zapraszamy serdecznie! 
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http://prota.extra.hu/zwyczaje_andrzejki.php

