Středa 7. 3. Vinná ochutnávka

vinařství Bukovský

18:00

Vinárna Vinové
Vinařství Bukovský k nám přijede z velkopavlovické vinařské oblasti, přesněji z Kobylí na Moravě.
Vína připravují s maximální snahou o respektování metod tradiční výroby vína.
Místa si rezervujte u obsluhy ve vinárně či na tel.: 775 570 360.

Čtvrtek 15. 3. Debata

Café Evropa

17:00

Café Mahler

Téma: „Prezidentské volby 2018 - jak se postavit k rozdělené společnosti?“
Přijďte na debatu, která se u nás uskuteční v rámci projektu „Café Evropa v regionech“ a poslechněte
si znalce v oboru i názory svých sousedů. Ožehavé téma! Ostrá kritika či smíření?
Pozor! Více informací a nutná rezervace na www.europeum.org nebo na FB Café Evropa.

Pátek 16. 3. Sv. Patrick

Koncert skupiny Amarylis

19:00 - 21:00

Klubová scéna Radničního pivovaru
Co by to bylo za oslavu sv. Patricka bez pořádné irské muziky, dobrého piva a jídla! Skupina
Amarylis hraje především irskou hudbu, kterou k tanci a poslechu hrají na tradiční irské nástroje.
Vstup: 100 Kč
Lístky si můžete zakoupit u obsluhy v Radniční restauraci.

Sobota 17. 3. Sv. Patrick

Přijďte v zeleném!

Radniční pivovar
Oblečte se do zelené barvy a odměna Vás nemine! Zažijte tak ten správný zelený rej v režii Jamesona.
Těšit se můžete na whiskey v plném proudu, speciality na čepu i v kuchyni, pěkné hostesky a
zábavné challenge o zajímavé ceny.
Ps.: Kdo dřív přijde, ten dřív leje. 

Úterý 20. 3. Veganská večeře

Vietnam

18:00

Bistro na špejli
Bohyně kuchyně si pro nás připraví výlet do této krásné země skrze naše chuťové pohárky. Dále je to
možnost ochutnat jejich kuchyni pro všechny, co nestíhají v týdnu během dne do bistra zajít.
Určitě tuto možnost nepropásněte.
Místa si rezervujte u obsluhy v kavárně či na tel.: 775 570 360.

Čtvrtek 22. 3. Ochutnávka a představení čajů

18:00

Café Mahler
Do našich provozoven uvádíme nově, velmi kvalitní sypané čaje, správně připravené. Je to krása!
Vše Vám ukážeme na druhém degustačním večeru s vyprávěním o této úžasné komoditě.
Vstup: 100 Kč.
Místa si rezervujte u obsluhy v kavárně či na tel.: 773 064 106.

Sobota 24. 3. Cimbálový večer

CM Palouček

18:30

Vinárna Vinové
Po roce si opět vyhodíme z kopýtka a s pořádnou cimbálovkou oslavíme ŽENY, VÍNO, ZPĚV
a v neposlední řadě také 13. narozeniny naší milované vinárny. 
Vstup: 100 Kč
Pozor! Omezený počet míst! Místa si rezervujte na tel. 773 666 749.

Sobota 7. 4. Vinná ochutnávka

Vítání jara sladkými víny

od 11:00

Radniční restaurace
Venku sice ještě mrzne, ale za měsíc budeme moct oslavit příchod jara, jak jinak než sladkými víny.
Velká vinná degustace, 500 lahví kvalitního vína, doprovodný program, grilované speciality, dětský
koutek a mnoho dalšího. Zkrátka a dobře, zábava pro celou rodinu.
Vstup: Zdarma
Více info již brzy na www.radnicni-jihlava.cz
Více info na FB Café Mahler, Vinárna Vinové, Radniční restaurace a pivovar, kavárna Muzeum, Bistro na špejli
www.radnicni-jihlava.cz

