KOVAŠTVO PRI NAS...

KAKO DO NAS:

Domača obrt ni le del pomembne kulturne
dediščine, pač pa je pomembna tudi za sedanje in prihodnje rodove. Naša kmetija je med
drugim prepoznavna tudi po kovaški delavnici, v kateri svoje znanje, s spretnimi rokami
preoblikuje v prave kovaške umetnine sam
gospodar kmetije, ki se je veščin kovaštva učil
že od svojega pradeda. Njegovi kovaški izdelki krasijo celotno domačijo. Z veseljem vam
bomo pokazali postopek te domače obrti, ki
se ohranja na naši kmetiji.

V Lenartu zavijete na regionalno cesto R II344 (proti Avstriji - mejni prehod Trate). V
naselju Ledinek zavijete desno in nadaljujete
400m po lokalni cesti do križišča, kjer spet
zavijete desno in pred seboj že zagledate cilj.
V pomoč vam bodo tudi kažipoti.

Izletniška kmetijaBauman

Izletniška kmetija

BAUMAN
Cesta RII LenartTrate-Cmurek

»Vsak je svoje sreče kovač, a delček nje, jo
pri nas, lahko kujemo tudi za vas!«
Informacije in rezervacije:
Anita Bauman
Ledinek 23
2233 Sv. Ana v Slov. goricah
tel.: +386(0)2 7205 319
gsm: +386(0)40 628 282
Odpiralni čas:
petek, sobota, nedelja: od 10.00 do 22.00 ure,
ostale dni po dogovoru.

Ledinek,
Sv. Ana v Slov. goricah

KDO SMO BAUMANOVI?

KAJ NUDIMO?

Nahajamo se na enem izmed mnogih hribčkov čudovitih Slovenskih goric, v kraju
Ledinek, v Občini Sveta Ana. Od samega
centra Svete Ane smo oddaljeni 3 km, od
sosednjega Lenarta pa 10 km.

Kulinarična ponudba v naši hiši je zelo barvita in raznovrstna. Na svoj račun boste prišli vsi tisti, ki cenite sveže pripravljeno,
domačo hrano. Pristne lokalne jedi bodo
zadovoljile tudi najzahtevnejše gurmane.

Ukvarjamo se z različnimi kmetijskimi
dejavnostmi, ki so usmerjene predvsem v
pridelavo domače hrane in pijače, za potrebe gostinskega dela na kmetiji.

Nudimo vam:
 suhomesnate izdelke: meso in klobase iz
tunke, domače salame,
 jetrno pašteto,
 kruh: rženi, zeliščni, ocvirkov,
 gibanico in drugo domače pecivo,
 domače sokove: bezgov, breskov, grozdni,
 domače vino (belo in rdeče) ter
 domače žganje.

Sprejemamo skupine do 60 ljudi. Pri nas
lahko organizirate najrazličnejša praznovanja in srečanja ali se oglasite na nedeljskem kosilu v družinskem krogu.

Imamo velik zelenjavni vrt, kjer pridelamo
večino zelenjave, ki jo ponudimo našim
gostom. Imamo tudi zeliščni in začimbni
vrt, katerih plodove s pridom uporabljamo
pri pripravi jedi v kuhinji.
Zadnje čase v ponudbo vključujemo tudi
izdelke iz domačega kozjega mesa in mleka,
ki so zelo koristni za zdravje.
Za vas pripravimo narezke ter kosila in jedi
po naročilu. Za kosilo lahko izbirate med
različnimi meniji. Potrebna je predhodna
najava, saj vso hrano postrežemo sveže pripravljeno.
Z veseljem poskrbimo tudi za vegetarijance.

Da se ob pogovorih odraslih ne bi preveč
dolgočasili, smo z igrali poskrbeli tudi za
najmlajše obiskovalce. Njihove družbe se
veselijo tudi naše domače živali.

