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Služby a pochutiny na připojení k balíčkům

...k popíjení a kaštovóní {možnost vytvoření vlastní sestovy):

neomezená konzumace minerální vody, kávy ačqe
burčak v obdobi vinobraní
lahodné přivíání (speciální likérové víno - slad§f aperitiv na přivitanou)
řizená degustace ročníkových a archivních vin (počet vzorků dle přání)
ochutnávka růžového sektu sExTA - kvašeno v lahvi
ochutnávka speciálních likéroqých (fortifikovan]ich) vín (počet vzorků dle přání)

,..k pojídání (možnost vytvoření vlastní sestavy):

zabíjačkové mísy - šrrnkovo-salámovo-sýrové misy - sýrová pomazánka
škvarková pomazánka - sádlo - chléb - papričky - okurky - slané pečivo

hodovní koláčky - twdý sýr na kostečky - šrutka domáciho moravského uzeného
naporcované peČenó sele - pečená krůta * pečená vepřová kýta - svatomartinská husa

DoporuČujeme tyto další služby na připojení k balíčkům nebo večírku na míru:

- výběr z 13 teplých jídel
- komentovaná prohlidka vinic s panorama§ 1200-300 m od sklepal -Kč 500,--
- harmonikář - Kč 2000,--
- haromikář & bubeník - Kč 3500,--
- cimbálová muzika - Kč 7000,--
- taneční pár lukiakatanců ze Slovácka apomezi/ - Kč 3000,--

:- reprodukovaná hudba - zdarmanepřetržitě
(reprodukovaná tradiční cimbálovámuzlka, na přání i jiné žánry, možnost i vlastní produkce)';.
- vyjížďka na koních samostatně nebo s bryčkou i povozem i,

... ceny za Živou hudbu u taneční pór jsou avedeny na 4 hodiny hudební produkce, ii

prodloužení je možné po ďom}uvě

rádi vyhovíme zvláštnímu přání nebo kombinaci programů a doprovodných služeb

... po sestaveni WČÍRKU NA MÍRU nebo po úpravě BALÍČKŮ ďe vlastního gusta
nás kontaktujte a vypočítáme Várn konečnou kalkulaci na osobu nebo pro ceiou skupinu.
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Nad Koste|em c.p.268,691 07 Némčičky

Identifikační číslo provozovny: 1005Z88194
lČ: 64455009, DlC: CZ7 601 O:l 4057

in lo@sIovackysklep.cz

www,slovackysklep.cz


