Úterý 5. 2. (a pak každé další úterý) Hospodský kvíz

19:30

Radniční pivovar (Pivovarský salonek)
Kvízujeme v Radničním pivovaru. Založte s přáteli, kolegy či rodinou tým a poznejte, kam až
sahají vaše vědomosti. Kvíz je rozdělen do pěti kol a každé kolo obsahuje dvě témata po pěti
otázkách. Čeká na vás tedy 50 otázek plus jedna bonusová o Radniční pivo. Tým, co obdrží
nejvíce bodů, vyhrává poukaz na konzumaci v našem pivovaru ve výši 300 Kč.
Svůj tým přihlaste na Fb skupině „Hospodský kvíz - Jihlava- Radniční restaurace“.

Středa 6. 2. Cestovatelské promítání-Po vlastní ose-Velká cesta napříč Asií
Radniční pivovar (Pivovarský salonek)
18:00
7 měsíců na cestě, 2 lidi a 1 auto, přes 63 tisíc kilometrů, 23 zemí Asie a Evropy.
Je to cesta o hledání úžasných míst, o svobodě a volnosti, o neobyčejných setkáních s obyčejnými
lidmi. Přes Balkán, Turecko a zasněžený Kavkaz jsme se dostali do Íránu, země, která předčila
všechny naše představy, vyrazila nám dech a přirostla k srdci. Po Hedvábné stezce jsme putovali
až do závratných výšek velehor Střední Asie. Vyprávět nám o této dobrodružné cestě bude
Jolana Sedláčková.
Vstupné 100 / 80 Kč. Místa si rezervujte na tel.: 775 570 366.

Čtvrtek 7. 2. Vinná ochutnávka - Vinařství Plaček

18:00

Vinárna Vinové
Rodinná tradice, těžká práce a láska k vínu, to všechno nejdete v každé lahvi Vinařství Jan Plaček.
Vinařství, které se nachází v obci Moravské Bránice má vinice o rozloze 30 ha. Už od roku 2001 se
začaly sklízet první hrozny s certifikací BIO. Mezi oblíbená vína z produkce patří rosé a klaret
vína.
Záloha 100 Kč / osoba.
Místa si rezervujte u obsluhy vinárny nebo na tel.: 774 570 133.

Středa 13. 2.

Valentýnský degustační večer

18:00

Radniční restaurace
Pozvěte svou drahou polovičku na láskyplnou večeři při svíčkách a nechte si své chuťové
buňky hýčkat, s každým dalším soustem společně s vybranými víny. Aneb udělejte si krásný
romantický večer.
Záloha 200 Kč/ osoba Místa si rezervujte u obsluhy Radniční restaurace nebo na tel.: 774 570 365.

Čtvrtek 21. 2. Vinná ochutnávka - Languedoc - Roussillon

18:00

Vinárna Vinové
Tentokrát Vám nabídneme vína z největšího vinařského regionu na světě. Rozkládá se na jihu
Francie na pobřeží Středozemního moře od Rhony až k Pyrenejím, kde se pěstují především
červené odrůdy vína. Ročně vyprodukuje neuvěřitelné 2 miliardy lahví. Do této oblasti patří
vína s označením AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) a regionální vína s označením Vins de
Pays. Obě tato označení jsou známky vysoké kvality.
Záloha 100 Kč / osoba.
Místa si rezervujte u obsluhy vinárny nebo na tel.: 774 570 133.

Čtvrtek 28. 2. Vzpomínkový večer na Arifa Salichova

18:00

Radniční pivovar (Pivovarský salonek)
Po roce si uděláme vzpomínkový večer na pana Arifa Salichova a přečteme si ukázky z jeho
celoživotních děl. Tento večer bude doprovázen živou hudbou.
Místa si rezervujte na tel.: 775 570 366.
Více info na FB Bistro na tři tečky, Pražírna Koruna, Vinárna Vinové, Radniční restaurace a pivovar, Kavárna
Muzeum.
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