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Večírkové balíčky do našich vinných sklípků

l r. - vÍrnrrn v nňuČlČrrÁcg á Kč 350,-/os. (cena za osobu při účasti více jak t 8 osob)

,,co budeme popiiat a překoštovávat'':
lahodně sladké přivítání

Pravá moravská koŠtovaČka ve vinném sktepě (6 vzorků), neutra|izační sousto
košt ročníkových a archivních vín (2 vzorky)

(jednotlivé koštování a ochutnúvóní časově vždy raďožen*nikdlÍ ie nard1 vše po sobě)
neomezenii konzumace uvedených nápojů po celou dobu návštěry sklípkul

6 vzorkŮ sudových vín svobodně Vámi kombinovaných - bezedná sklenička, voda
,,co budeme pojídat":

zabíjaČkové mísY, domácí moravské uzené - šrútka k pokrajovánío křen, škvarková pomazánka,

{uzaviérr.á sl+rpinká do] ls, *ot, * ďj|ř;:-l*Ihffi,lil,} délka pobý{u ve sklípk$ 6 boditr

Č. II. - MORAVSKÁ POIiODA á Kč 550,--los. (cena za osobu pň účasti více jak 18 osob)

,,co budeme popíjat a překoštovávat":
lahodně sladkó přivítání

Pravá moravská koŠtovaČka ve vinném sktepě (6 worků), neutralizační sousto
košt ročnikových a archivních vín (5 vzorků)

(jednotlivé kaštovóní a ochuíndvdtti časově vždy roďofuno-nikdy ne nardz vše po sobě)
neomezená koneumace uvedených nápojů po celou dobu návštňy sklipku:

6 vzorkŮ sudových vin svobodně Vámi kombinovaných - bezedná skleniika, voda, kávao čaj

zabíjačkové mísy, šunkovo-rure-oro-ÓÍÍjJÍÍ#Í, X3:*d"rnpomazánka, sádlo se škvarky, chléb

" _sýrovošunková p_ornazánka, papričky, okurky, slanJ pečivo, hodovní koláčky
(ťzarťená skrpinke do l8:osob,-ifix- Kč 990O,t-lS!rlpint<*1a8lkapoU,Ytu 

"e.skt1ptu:'Ě 
hooin

Č. ilI. - SLOVÁCKÚ IIODOVÁNÍ e Xt 750,--los. (cena za osobu při účasti více jak 18 osob)

,, co budeme popíj at a překoštovóva í " :
lahodně sladké přivítáni

Pravá moravslu{ koŠtovaČka ve vinném sklepě (6 vzorků}, neutralizační sousto
košt ročníkových a archivních vín (7 vzorků)

ochutnávka růžového sektu sExTA- kvašeno v lahvi
ochutnávka speciálních likérových (foftifikovaných) vín (2 vzorky)

{jednotlivé hoštovúní a ochutnúvání časově vfuly roďoteno-nihrlJl ne nar.íz t-še pa sobě)
neomezená konzumace uvedený,ch nápoiů po celou dobu návštěvy sklipku:

6 vzorkŮ sudových vín svobodně Vámi kombinovaných - bezedná sklenička, voda, k{va, čaj
,,co budeme pojidat":

zabíjačkové mísy, šunkovo-salámovo_sýrovg mísy, škvarková pomazánka, sádlo se škvarky, chléb
sýrovošunková pomazánka, papričkyo okurky, slané pečivon hodovní koláčky

. .fu|ď| sýr na kostečky, domácí moravské uzené - šrrlika k pokrajování, křeň
(ruarřená, slrúpinka do l 8 osob - íix - Kč l 3 5 00,../g}upitúr}délk6 bbltu.y€isklipku: 6 hodin

ftíns ťgíhlír traiírB
Nad Kostelem č.p.268 691 07 Němčičky

jdentifikační číslo provozovny: 10O5288194
|( : 644 5.1009, D|C: C77 60 l0 l 4O5 /

into@slovackysklep.cz

www.slovackysklep.cz


