21. 5. - 8. 7. Speciální menu u příležitosti Mahlerova festivalu
Radniční restaurace
Mezinárodní hudební festival, který se koná již od roku 2002, je spojen se jménem rodáka z Vysočiny
Gustavem Mahlerem a přináší celou řadu koncertů, zejména symfonické a vokální hudby.
Náš šéfkuchař pro vás připravil speciální menu! Přijďte si pochutnat například na Vídeňské hovězí
roštěné nebo Tafelspitzu a jako sladkou tečku si dejte výborný Sacher řez.

Středa 6. 6. Tanec a víno na náměstí

17:00

Masarykovo náměstí horní
DIOD přiváží do Jihlavy mezinárodní festival TANEC PRAHA. Během velmi odvážné akrobatické
inscenace Origami japonsko-francouzské performerky Satchie Noro můžete ochutnávat (nejen)
francouzská vína, které pro vás vybereme.
Představení začíná v 18:00, víno vám však budeme servírovat již o hodinu dříve.
Místa u stolečků si rezervujte u obsluhy vinárny nebo na tel.: 775 570 360.

9. - 10. 6. Jihlavské pivní pábení a dřevorubecké závody Eurojack
Amfiteátr Heulos Jihlava
Již 8. ročník festivalu minipivovarů spojený s největšími evropskými závody dřevorubců Eurojack a
hudebním festiválkem Pilník. Těšit se můžete na pivní speciály 18 tuzemských minipivovarů.
Dej Bůh štěstí!
Vstup: Zdarma.

Středa 13. 6. Rumová degustace

Kuba

18:00

Zahrádka Radniční restaurace
Kubánský rum má dlouholetou tradici a je znám po celém světě. Během večera ochutnáme pět
vzorků firmy Havana Club. A pro opravdové rumové milovníky máme bonusový vzorek - Havana
Club Unión - první kubánský rum, který byl speciálně vytvořen pro párování s nádhernou a plnou
chutí kubánských doutníků Cohiba. Vychutnejte spojení dvou nejvěhlasnějších kubánských značek!
Místa si rezervujte u obsluhy pražírny nebo na tel.: 778 061 281, dále si můžete
místa rezervovat také u obsluhy Radniční restaurace nebo na tel.: 774 570 365.

Čtvrtek 14. 6. Ochutnávka

Pivo a sýry

18:00

Pivovarský salonek Radniční restaurace
Většina z vás jistě dobře zná náš úspěšný cyklus "Víno a sýry" - proč tentokrát nesnoubit se sýry
pivo?! Přijďte a ochutnejte netradiční sýry ve spojení s výbornými pivy z našeho pivovaru.
Místa si rezervujte u obsluhy restaurace, pivovaru nebo na tel.: 774 570 365.

Středa 20. 6. Vinárna pod širým nebem s živou hudbou

18:00

Masarykovo náměstí horní
Přijďte s námi degustovat Velkobílovická vína pod jihlavské nebe! Léto je tady, tak proč se schovávat
uvnitř?!
Ihned po degustaci se můžete těšit na koncert skupiny The Suspenzors - kdo miluje rock´n´roll, ten si
jistě objedná lahvinku a užije si zbytek vlahého letního večera za zvuků živé hudby.
Místa si rezervujte u obsluhy vinárny nebo na tel.: 775 570 360.

4. 7. pro vás otevíráme VELKOU ZAHRÁDKU na Masarykově náměstí
Těšte se na mnoho novinek!
...a také na to, co k létu na náměstí již neodmyslitelně patří:

♥ letní kina (počínaje 4. červencem)
♥ koncerty
♥ divadla

Více informací již brzy na webu a facebooku.

Více info na FB Bistro na špejli Café Mahler, Pražírna Koruna, Vinárna Vinové, Radniční restaurace a pivovar, Kavárna Muzeum

www.radnicni-jihlava.cz

