Úterý 2. 4. Hospodský kvíz (a pak každé další úterý)

19:30

Pivovarský salonek

Úterý 2. 4. Pivní klub

19:00

Pivovarský salonek
Pravidelná setkání Radničního pivního klubu, který se koná každé první úterý v měsíci.

Středa 3. 4. Radniční degustace rumů Bartida

18:00

Radniční restaurace
Rumová degustace pod vedením brand ambasadora společnosti Bartida Viktora Gleicha. Viktor
Gleich se specializuje především na rumy, které studuje již více než 8 let. Rum je jeho velká vášeň,
o které si s vámi bude rád povídat. Degustovat budeme 5 vzorků rumů a jeden bonusový,
samozřejmě nebude chybět malé pohoštění.
Záloha 100 Kč.

Místa si rezervujte u obsluhy Radniční restaurace nebo na tel. 774 570 365.

Úterý 9. 4. Vinná ochutnávka - vinařství Grmolec

18:00

Vinárna Vinové
Tradice rodinného vinařství Grmolec na moravském Slovácku sahá až do roku 1884. Zaměřují se
na výrobu vysoce kvalitních vín vyráběných šetrnou moderní technologií.
Záloha 100 Kč.

Místa si rezervujte u obsluhy vinárny na tel. 774 570 133.
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Jihlava. K mání budou vína od více než 20ti vinařů. Bude pro Vás připraven i doprovodný
program, živá hudba v podobě skupiny Swingtet a TBee Girls, dětský koutek a mnoho dalšího.

Středa 17. 4. Degustace nového jídelního lístku

18:00

Radniční restaurace
a světový den Malbecu
Přichází jaro a s ním i nový jídelní lístek, proto jsme si pro Vás připravili degustační večer, kde
ochutnáte hned několik jídel z tohoto lístku, doplněné o vybraná vína, piva a další. Mimo jiné se
budeme věnovat i odrůdě Malbec.
Záloha 200 Kč.

Místa si rezervujte u obsluhy restaurace nebo na tel. 774 570 365.

Čtvrtek 25. 4. Vinná ochutnávka - vinařství Holánek

18:00

Vinárna Vinové
Rodinné vinařství, kde vína dozrávají přirozenou cestou a bez jakýchkoli chemických zásahů.
Výsledkem jsou pak zdravá, vysokojakostní přírodní vína, zrající v historickém klenutém sklepě s
velkými dřevěnými sudy.
Záloha 100 Kč.

Místa si rezervujte u obsluhy vinárny nebo na tel. 774 570 133

Pátek 26. 4. Divadlo VOKO - UFO nad Priorem

19:00

Pivovarský salonek
Ufounské příběhy. Komediální hra je zasazena do blízké budoucnosti, kdy se nad jihlavským Priorem
objeví ufo, tedy neidentifikovatelný létající objekt. Co bude dál, se dozvíte v této politické satiře.
Vstupné 50 Kč.

Místa si rezervujte u obsluhy Radniční restaurace nebo na tel. 774 570 365.

STŘEDA 8. 5. DEN RŮŽOVÝCH VÍN

od 11:00

Vracíme se k tradici našeho původního termínu oslav státního svátku. Tentokrát se
setkáme ve středu a oslavíme tuto událost sklenkou vína. Těšíme se na Vás!
Více info na FB Bistro na tři tečky, Pražírna Koruna, Vinárna Vinové, Radniční restaurace a pivnice, Kavárna Muzeum.
www.radnicni-jihlava.cz

