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Večírkovébalíčkydo našich vinných sklípků
t.

r - vÍrprrr v xĚnnČrČxÁcná Kč 450,-/os.

(cena za osobu pň účastivice jak 19 osob)

,,co budeme papijat a překoštovóvctt":
lahodně sladké přivítání

pravá moravská koštovačkave vinném sklepě

(6

vzorků), neutralizační soustc

košt ročníkových a archivních vín (2 vzorky)
(jednatlivé košlování a ochutnávóní čcsově vždy toďďrena-nikd! ne naruix, vše po sobě)
neomezená konzumace uvedených nápojů po celou dobu návštěv_v sklípku:
6 vzorků lahvových vín svobodně Yámi kombinovaných - bezedná skleničkao voda
,,co buderue pojfulat":
zatríjačkovémisy, domáci morayské uzené * šrútka k pokrajování, křen, škvarková pomazánka,

sádlo se škvarky, chléb

{uzavřená s*rrpinka,do l9,osob

č. lL

*,íx:* KO 8550,-Jskupinku) délka potytu ve sklípku:

- MORAV§KÁ POIIODA

á

6 hodin .. prodlouženi možúé

Kč ó00,--los. (cena za osobu při účastivice jak

19 osob)

a překaštovóvat":
lahodně sladké přivítání
pravá moravská koštovačkave vinném sklepě (6 vzorků), neutralizační sousto
košt ročnikových a archivních vílr (5 vzorků)
§ednotlilé koštovóni a ochutnávóní časově vžd! ro7lďxeno-nikdy ne naróí, vše po sobě)
neomezená konzumace uvedených nápojů po celou dobu návštěly sklípku:
ó vzorků lahvových vín svobodně Vámi kombinovaných * bezedná skleničkn, voda, kávan čaj
,,co budeme pojidat":
zabíjačkovémísy, šunkovo-salámovo-sýrové mísy, škvarková pomazánkao sádlo se škvarky, chléb
sýrovošunková pomazánka, papričky, okurky, slané pečivon hodovní koláčky
(uzavř,ená 'skup-inka do 19 osob - fix - Kč l l400,-"/s!-upinku) délka pobltu ve sklipku:, 6 hodin ;prodlouženl možné

,,co budeme pop$at

č. nL

- §LOVÁCIfi HODOVÁNÍ a Xt

750,--los. (cena za osobu při účastivíce jak 19 osob)

,,co budeme popijat

a překoštovávat":
lahodně sl*dké přivítáni
pravá moravská koštovačkave vinném sklepě (6 vzorků)o neutralizační sousto
košt ročníkovýtlra archivních vín (7 vzorků}
ochutnávka růžovéhosektu §ExTA - kvašeno v lahvi
ochutnávka speciálnfch likérových (íortifikovaných) vin (2 vzorky)

(jednotlivé koštol:ání a ochutnóvúní časově v|dy razlofun*nikdy ne naróx, vše po sobě)
neomezená konzumace rrvedený,ch nápojů po celou dobu návštěv_v sklípku:
6 vzorků lahvových vín svobodně Vámi kombinovaných _ bezedná sklenička, voda, káva, čaj

,,co budeme pojidat":
zabíjačkovémísyn šunkovo-salámovo-sýrové misyo škvarková pomazánka, sádlo se škvarky, chléb
sýrovošunková pomazánkao papričky, okurkyn slané pečivo, hodovni koláčky
tvrdý sýr na kostečky, domácí moravské uzené - šrútkak pokrajování, křen
(urnťená slnrpinlia do t9 osob - fi"x - Kč t4250,--lskupinku) délkápŇrtu,ve'sHípku;6 hodin -proáloužerí mohré

ftíns ťnlhl§r traiírp
Nad Kostelem č.p,268, 691 07 Němčičky
Identifikační čísIoprovozovny: 10052B8i94
IČ: 64455009, DlČ. CZ7 607 07 4057
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nfo@sIovackysklep.cz

www.slovackysklep.cz

