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illányban 50 méterre a Diófás tértől,
a Batthyány utca 42-ben immár 20 éve
működik Tamás Bátya családi pincéje.
Éva fogad minket, aki a pincészet háziasszonya. Segítői Zoli, a borász, Melinda,
a könyvelő, Bogi, a marketinges és
Albin, aki a borkóstolókat tartja. Ők
mindnyájan a család tagjai, és a vendégek számára is családias légkört teremtenek a hangulatos környezetben.
Kis kézműves pince a Tamás Bátya
Pincéje, amely hagyományos technológiával, környezetkímélő eljárásokkal készíti kiváló minőségű
borait. A szőlők a villányi borvidék
egyik legjobb területéről, a Jammertalból származnak. A gazdaság kis
mérete ellenére sokfajta bort kóstolhatunk: rosé, portugieser, kékfrankos, merlot, cabernet franc, cabernet
sauvignon mellett többfajta cuvée-vel
is találkozhatunk. A betérő vendég
muzeális borkülönlegességek (pl.:
merlot 2003, cabernet sauvignon
2001) is kóstolhat elérhető áron. A
pince borai már számos elismerésben
részesültek, például 2011 legjobb új
vörösbora Magyarországon a
pince cabernet franc bora lett.
A pince és a borok emléket állítanak a Jammertalban zajlott
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1687-es nagyharsányi csatának,
ahol a Szent Liga csapatai fényes győzelmet arattak a törökök felett. Max
Emmanuel bajor választófejedelem
szerint ez a győzelem nagyobb jelentőségű volt, mint Buda visszavétele.
Egész Európából érkeztek a pápa felhívására csapatok. A győztesek oldalán harcolt többek között Lotharingiai
Károly, Montecuccoli, Savoyai Jenő,
Villars ezredes, Piccolomini gróf. Az ő
arcképük szerepel a borosüvegek címkéin, illetve ők tekintenek le ránk a
faliképekről és az ablakból is.
Molnár Tamás, a pince alapítója hitvallásának tekintette, hogy a méltatlanul elfeledett csatára felhívja a figyelmet. Ennek is köszönhető, hogy
Villányban elkészült egy kilátó, amely
ezen dicsőséges történelmi eseménynek állít emléket.
A pincében előzetes bejelentkezés alapján hidegtálak (sváb disznóságok, túrókrém) és 8 főtől meleg
ételek (pl.: kemencés sültek, rétes)
fogyasztására is van lehetőség.
A maximális befogadóképesség
40 fő.

Túrókrém sváb anyós
módjára
Hozzávalók: 25 dkg túró,
10 dkg natúr vajkrém, 1 dl tejföl,
1 kávéskanál vegeta, medvehagyma
ízlés szerint, pirospaprika
A túrót összetörjük, a medvehagymát
csíkokra vágjuk és a többi hozzávalóval
simára keverjük. 3 órát állni hagyjuk,
hogy összeérjenek az ízek és tálalás
előtt pirospaprikával megszórjuk.
Friss kenyérrel fogyasztjuk.

