
Vízparton lazulás, szemet gyönyörködtetés, pezsgés,
pihenés, ízlelés, koccintás, nevetés,

„BALATONI, ÉLET, ÉRZÉS…”



Kedves Hölgyem/Uram!
 

Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a fövenyesi Kalóz Strandbisztró csoportos 
pihenésre, és csapatépítésre igazán ideális helyszínét és programlehetőségeit. 

A fövenyesi strand az egyik legszebb 
tóparti rész a Balaton északi partján; 
ősfás, tiszta vizű, romantikus, családok és 
baráti társaságok kedvelt pihenőhelye.

A fövenyesi Kalóz Strandbisztró 
tulajdonképpen “Strandbüfé 2.0”, ahol 
nincs hekk és lángos, de van 
Harcsa&Krumpli (balatoni fish&chips) , 
-ami az ‘Év Balatoni Strandétele’ volt-, 
kézműves burgerek, töltött lepények, 
saláták, egészséges, tradicionális és 
innovatív ételek, számos világszerte 
ismert street food balatoni köntösben, 
helyi sörök, kézműves szörpök. A “Kalóz 

Beach Borbár” pedig a környékbeli borászatok legizgalmasabb tételeit kínálja. “Sok 
környékbeli termelővel dolgozunk együtt, akikkel együtt találgatjuk, ízlelgetjük, 
kísérletezzük, hogyan lehet a strandon is valami jót, valami mást, gasztronómiai 
élményt adni. Kötetlen, laza hangulatban várunk szeretettel strandolni, ebédelni, 
vacsorázni!”

Chillteraszunk már régóta a biciklis és vitorlás társaságok kedvenc pihenőhelye, de 
a “Kalóz térben” 120-150 ember is kényelmesen elfér. (Bicikli tárolása megoldott, és         
- rossz idő esetén - fedett terasz is van.)

A Kalóz Strandbisztró - a balatoni strandbüfék között - elsőként szállt szembe a hekk 
és lángos egyeduralmával, majd megalkottuk a strandbisztró fogalmát. 
Tevékenységünket a Magyar Konyha is többször díjazta, 2018-ben a legjobb balatoni 
strandbisztrónak választottak, a Dining Guide kalauza pedig- szintén 2018-ban és 
2019-ben az ország Top10 Alternatív helye közé sorolta a Kalózt. A Nagyon Balaton 
magazin évek óta a legjobb 100 balatoni hely között tart minket számon.                                
A díjak megerősítenek minket abban, hogy még nagyobb alázattal és 
szeretettel dolgozzunk.

A fövenyesi strand a kerékpárúttól 
mindössze 1 perces kitérő, hajósoknak 
remek kikötési pont, valamint ideális 
helyszín autóval, busszal, vagy vonattal 
érkező kiránduló csoportoknak is. 
(Parkoló és vonatállomás is közvetlenül 
a strand mellett.) A fövenyesi strand 
Balatonfüredtől 12 km, Tihanytól 
mindössze 8 km távolságra található. 



Harcsa&Krumpli menü
Harcsa&Krumpli, a balatoni fish&chips 
(szigetközi szürkeharcsa-filé, sült 
burgonya, kétféle házi mártogatós) és 
hosszúlépés vagy 3 dl helyi kézműves 
szörp 2590/fő.

Kalóz Klasszik Burger menü
Kalóz Klasszik Burger (15 dkg házi 
marhahúspogácsa, helyi kézműves buci,  
mustár, majonéz, jégsaláta, lilahagyma, 
paradicsom, uborka, steakburgonya, házi 
ketchup) és hosszúlépés vagy 3 dl helyi 
kézműves szörp 2590/fő.

Kalóz gyros menü
Saját készítésű lepényben csirkecombfilé, friss zöldségek, tzatziki, valamint egy 
hosszúlépés vagy 3 dl helyi kézműves szörp 1790/fő.

Halas menü
Harcsapaprikás vagy pontypaprikás túrós csuszával és hosszúlépés vagy 3 dl 
kézműves szörp 2990/fő.

Vegetáriánus menü
Óbudavári grillezett kecskesajt kevert salátával, házi készítésű dippel és hosszúlépés 
vagy 3 dl helyi kézműves szörp 2590 Ft/fő. (Vegán menü is kérhető.)

Bográcsmenü
20 főtől igény szerint készítünk bográcsos ételt (harcsagulyás, marhagulyás, kolbászos 
lecsó, marhalábszárpörkölt, pacalpörkölt, csülökpörkölt) körettel, savanyúsággal, és 
hozzá hosszúlépés vagy kézműves szörp 2590 Ft - 3190 Ft/fő.

Kalóz  látványgrillmenü
Látványgrill: harcsasteak vagy balatoni pontyfilé, grillezett kecskesajt és grillezett 
csirkecombfilé grillzöldségekkel, friss salátával és házi lepénnyel, hosszúlépéssel vagy 
3 dl szörppel 2990 Ft/fő.

Gyerekmenü
Kiskalóz (kisadag Harcsa&Krumpli) vagy paradicsomos penne sajttal, édes vagy sós 
óriás palacsinta és 3 dl kézműves szörp 1690/fő.
+ desszert (megegyezés szerint) vagy egy csésze gyümölcsleves választható 790 Ft/fő 
áron.



Közös látványfőzés a Kalóz Strandbisztró séfjével
A legjobb csapatépítő program a közös főzés és közös evés! A csoport létszámától, és az 
étel, illetve menüsor jellegétől függően határozzuk meg a program árát. Készülhet például 
bogrács, grill, sültek, kelt tészták, vagy megismerkedhetünk a legújabb gasztro-trendekkel, 
a magyar vagy a nemzetközi konyhák gyökereivel. 



EGYÉB KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ PROGRAMOK A STRANDON

A fövenyesi strand és a környező falvak -a Kalózos gasztronómiai élményeken és a 
pihenésen túl- egyéb lehetőségeket is nyújtanak, melynek megszervezését és 
lebonyolítását is vállaljuk:
 
 • bográcsozás
 • strandröplabda, 
 • strandolás, 
 • lábtengó, 
 • játszótér, 
 • játszóház, 
 • golf
 • borászat/termelők látogatása
 • tankvezetés
 • lovaglás
 • vitorlázás
 • bringatúra
 • mosdó, zuhanyzók használata

SZERVEZETT PROGRAMJAINK 
BALATONUDVARIBAN

Két csodálatos fekvésű balatonudvari pincészet 
panorámával, csenddel, nagyon finom borokkal;

Borkóstoló a Skrabski Pincénél

Borkóstoló a Fürjes Borászatnál

Golfkocsikázás és mini golfkurzus a balatonudvari golfpályán

Balatonudvariban, a hegyoldalban fekvő  tizennyolc szakaszos pályán  van erdő, 
vannak lankák, sőt, a pályaszakaszok körbeölelik egy bezárt kőbánya sziklafalait is.     
A pályáról pedig szinte végig rálátni a Balatonra. Meseszép látvány, a természet lágy 
ölén…

Óriási élmény itt golfkocsikázni, kipróbálni a 
golfozást szakképzett oktatóval, sőt, a csapat 
tagjainak egy mini versenyt is szervezünk…

A több órás program ára kocsikázással, 
oktatással és versennyel: 6000Ft/Fő

Igény szerint bármely velünk dolgozó 
őstermelővel (szörp- lekvárkészítő, 
sajtkészítő, cukrász stb…) vagy kézműves 
fazekassal szervezünk programot a 
fövenyesi strandon vagy a termelőnél.



Szállásadó partnereink:
 
• Fürjes Udvarház - Balatonudvari
 www.furjesudvarhaz.hu

• Aranymandula Apartmanok - Balatonakali
 www.aranymandula.hu

• Velocipéd Vendégház - Balatonudvari
 www.velocipedvendeghaz.hu

• Gesztenye Nyaralópark - Balatonudvari-Fövenyes
 www.balatonbungalow.hu

A Kalóz Strandbisztró elő- és utószezoni ajánlata 2020. április 10- május 29-ig, és 
augusztus 31-től december 31-ig tart. Ezen időszakokban a csoportos kedvezmények 
minimum 10 fő részvételével érvényesíthetőek. 

A csoportkedvezmények – 20 fős csoportlétszámtól- május 29. és augusztus 31. 
között, tehát főszezonban is igénybe vehetőek a Kalóz Strandbisztróban, csak annyi 
plusz költséggel kell számolni, hogy főszezonban a strandbejáratnál strandbelépőt 
(2019-ban 600 Ft/fő) vagy gasztrojegyet (2019-ban 300 Ft/fő) kell váltani. A 2020-es 
árakat tavaszi ülésén határozza meg az önkormányzat képviselő-testülete, ezért 
erről csak a későbbiekben tudunk pontos információt adni.

KÉRJÜK, KERESSEN MINKET ÍRÁSBAN VAGY TELEFONON, ELŐZETES EGYEZTETÉS 
SZÜKSÉGES!

Elérhetőségeink:

www.kalozstrandbisztro.hu
facebook.com/kalozbufe
kalozbisztro@gmail.com

telefonszám: +36307497847

Nagy szeretettel várunk!
A fövenyesi Kalóz Strandbisztró csapata

 
 
A Kalózról írták:
 
LIKE BALATON: Balatoni Kör 14. rész: Kalóz történet
 
WeLoveBalaton: Kalóz
 
Dining Guide: Beachfood újragondolva – Balatoni kalandozások, 3. rész

https://likebalaton.hu/telepules/balaton/hireink/balatoni-kor-14-resz-kaloz-tortenet-56111/
https://welovebalaton.hu/bor.gasztro/bufek/kaloz.1
https://diningguide.hu/beachfood-ujragondolva-balatoni-kalandozasok-3-resz/
mailto:kalozbisztro%40gmail.com?subject=
http://kalozstrandbisztro.hu
http://www.furjesudvarhaz.hu
http://www.aranymandula.hu
http://www.velocipedvendeghaz.hu
http://www.balatonbungalow.hu
https://www.facebook.com/kalozbufe

