Čtvrtek 1. 2. Radniční pivní klub

19:00

Radniční pivovar
Tradiční ochutnávka pivních speciálů. Jako vstup slouží 1l jakéhokoliv pivního speciálu.

Pá a So 2. - 3. 2. Burgrmánia
Radniční pivovar
Velká burgerová „ŽRANICE“. Naši kuchaři si pro Vás na tyto dva dny připravili ty nejvymazlenější
druhy burgerů. Těšit se můžete na 5 různých variací, a to: Burger s trhaným kachním masem,
s jehněčím, s kuřecím v cornflakes, s trhaným vepřovým a pro býložravce s tofu.
Doporučujeme si místa zarezervovat na tel.: 774 570 365

Úterý 6. 2. Vinná ochutnávka

Vůně ve víně

18:00

Vinárna Vinové
Po dvou letech opakujeme netradiční vinný večer, kde se po barvách a chutích zaměříme na vůně vín.
Tradičně ochutnáme různorodá vína a k tomu, s vyprávěním o začátcích vinné kultury, soutěživou
formou poznáme, jak jsme nadáni v tomto směru rozeznávání vůní.
Místa si rezervujte u obsluhy ve vinárně či na tel.: 775 570 360.

Středa 7. 2. Ochutnávka a představení čajů

18:00

Café Mahler
Pozor! Hlavní událost února! Do našich provozoven uvádíme nově, velmi kvalitní sypané čaje,
správně připravené. Je to krása! Vše Vám ukážeme na prvním degustačním večeru s vyprávěním
o této úžasné komoditě. Přijďte a nechejte se nést na vlnkách čajového moře.
Vstup: 100 Kč.
Místa si rezervujte u obsluhy v kavárně či na tel.: 773 064 106.

Úterý - Pátek 13. - 16. 2. ♥ Valentýnské menu ♥
Radniční restaurace
Pozvěte svoji drahou polovičku na láskyplnou večeři při svíčkách a nechte své i partnerovi chuťové
buňky, hýčkat s každým dalším soustem. Aneb udělejte si krásný romantický večer.
Doporučujeme si místa zarezervovat na tel.: 774 570 365

Čtvrtek 15. 2. Vinná ochutnávka

Vinařství Tetur

18:00

Vinárna Vinové
Sic trochu větší, ale naše oblíbené vinařství, které zachovává rodinné hodnoty i přístup. Vinařství
obhospodařuje 13ha vinic v oblasti Velké Bílovice, avšak v menší míře hrozny kupují i ze sousedních
Velkých Pavlovic. Zpracovávají 12 bílých a 11 červených odrůd vinné révy a specializují se především
na vína aromatická, jako jsou Irsai Oliver nebo Muškát moravský.
Místa si rezervujte u obsluhy ve vinárně či na tel. 775 570 360.

Středa 21. 2. Autorské čtení

Podvečer podivné poezie

18:00

Café Mahler
Svoji tvorbu nám bude předčítat zoolog, malíř, fotograf a spisovatel Pavel Bezděčka.
Místa si rezervujte u obsluhy v kavárně či na tel.: 773 064 106.

Čtvrtek 22. 2. Vinná ochutnávka

Víno a sýry I

18:00

Vinárna Vinové
Druhy technologie CZ + SK
Před necelými čtyřmi lety jsme započali dlouhý seriál o víně a sýrech. Dozvěděli jsme se spoustu
informací a už víme, jaké víno doplnit o jaký sýr a spoustu dalšího. Nyní je na čase uvolnit prostor
novým zájemcům i trochu jiným informacím.
Místa si rezervujte u obsluhy ve vinárně či na tel. 775 570 360.
Více info na FB Café Mahler, Vinárna Vinové, Radniční restaurace a pivovar, kavárna Muzeum,
www.radnicni-jihlava.cz

