
 
 

 
 

MEGHÍVÓ 
 
 

az EOQ MNB Környezetvédelmi Szakbizottság  
HERENDI PORCELÁNMANUFAKTÚRA Zrt.  

Integrált Irányítási Rendszere megismerésére  
szervezett szakmai napjára 

 
 
Helyszín: Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., 8440-Herend Kossuth L. u. 140. 
 
Időpont: 2008. május 21. (szerda) 
 
Utazás: egyénileg a mellékelt tájékoztató szerint 
 Találkozó 930 órakor a Porcelánmanufaktúra bejáratánál 
 
Program: a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. mellékelt levele szerint 
 
 
Tudnivalók: 
 
- Az utazás egyénileg történik. 

- A részvételi szándékot kérjük 2008. április 30-ig Varga Béla (tel.: 1/224-9250, e-mail: 
vargab@mail.kvvm.hu) szakbizottsági titkárnál jelezni. Nála lehetséges 
személygépkocsis, leutazó csoportok megszervezése (felajánlás és igény). 

- A részvételi szándék közlésekor kérjük azt is megjelölni, hogy a mellékelt 
Porcelánmanufaktúra levélben említett étteremében kívánnak-e ebédelni (ez az információ 
az asztalfoglaláshoz szükséges és önköltséges alapon történik), illetve melyik menüt 
kívánják igénybe venni. 

- Várható költségek (fizetés a helyszínen történik): 

- felnőtt belépőjegy 1 500 Ft/fő, mely tartalmaz egy kávét vagy teát a 
Kávéházban és külön tárlatvezetés a Múzeumban: 1 500 Ft/csoport 

- ebéd költsége az Apicius Étteremben 

 
 
 
 Dr. Varga Lajos Varga Béla 
 elnök titkár 
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HERENDI PORCELÁNMANUFAKTÚRA Zrt. 
8440-Herend Kossuth L. u. 140. 

 
PROGRAMAJÁNLAT 

a Herendi Porcelánmanufaktúra megtekintésére 
 

 
 

09:30 Megérkezés Herendre (Veszprémtől Körmend irányába a 8.-as úton, a 
66. km után kell jobbra fordulni). Innen kb. 200 méterre van az 
ingyenes parkoló! 
 

09:30 - 09:45 A látogatók beléptetése a Manufaktúrába, bemutatkozás (kávé, üdítő). 
 

09:45 - 10:45 Előadás: a Manufaktúra bemutatása, és valamilyen - a látogatók által 
igényelt - téma ismertetése. Pl. az Integrált Minőségirányítási Rendszer 
bemutatása; vagy Fogások a vevői elégedettség növelésére, stb.  
(kérdések, válaszok). 
 

10:45 - 12:00 Nyers- és fehérárugyártás, Festészet megtekintése. 
 

12:00 - 13:00 
13:00 - 14:00 
14:00 - 14:30 
 

A Minimanufaktúra és a Múzeum megtekintése idegenvezetővel. 
Ebéd (igény esetén). 
Kávé, vagy tea az Apicius Kávéházban (ez benne foglaltatik a 
Minimanufaktúra belépő árában). 

14:00 -  Szabad program: megtekinthető a kétszintes exkluzív Viktória 
márkabolt. 
  

 
 

Felhívás ! Tisztelettel kérjük az érkezés időpontját betartani ! 
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HERENDI PORCELÁNMANUFAKTÚRA ZRT. 
 

 
 

AAAZZZ   AAAPPPIIICCCIIIUUUSSS   ÉÉÉTTTTTTEEERRREEEMMM   MMMEEENNNÜÜÜAAAJJJÁÁÁNNNLLLAAATTTAAAIII 
 
 

1. menü 
Brokkoli-krémleves fokhagymás krutonnal és márványsajttal 

Szalonnába gyöngyölt csirkemell filé kékoportó mártáson, gnoccival és zöldségkörettel 
Csúsztatott palacsinta marinált meggyel 

Ára: 3950,- Ft/fő 
 
 

2. menü 
Erőleves leveszöldségekkel és fűszeres fridattóval 

Omlós kacsamell pezsgős káposztával, steakburgonyával tálalva 
Borkrém-rolád diófagylalttal 

Ára: 4450,- Ft/fő 
 
 

3. menü 
Magyaros gulyásleves 

Roston sült sertésfilé gorgonzola-mártáson, grillezett zöldségekkel, házi metélttel körítve 
Gőzgombóc vanília fagylalttal és fahéjöntettel 

Ára: 4250,- Ft/fő 
 

4. menü 
Szárnyas erőleves lúdgége tésztával, leveszöldségekkel 

Tűzdelt marhasült vörösbormártáson, tagliatelle tésztával és párolt zöldségkörettel tálalva 
Profiterol erdei gyümölcsökkel 

Ára: 4650,- Ft/fő 
 

 
 

5. menü - vegetarianus 
Gombakrémleves fokhagymás krutonnal 

Camembert sajt magvas bundában, jázminrizzsel és forró áfonyával körítve 
Rigó Jancsi szelet 
Ára: 3950,- Ft/fő 

 
 

6. menü - vegetarianus 
Ropogós salátatál feta sajttal, olívaolajjal és balzsamecettel 

Házi metélttészta tejszínes vargányával és parmezán forgácsokkal 
Túrógombóc pirított mandulapálcával és erdei gyümölcsökkel 

Ára: 3950,- Ft/fő 
 
 

____________________________________________________ 
Kontakt: Horváth Mária, marketing és idegenforgalmi munkatárs 

H - 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 140. 
Tel: 06 88/523 190, 523 262 Fax: 06 88/261 518 

E-mail: porcelanium@herend.com; maria.horvath@herend.com 
www.herend.com 

 


