Čtvrtek 1. 11. VINNÁ OCHUTNÁVKA

Mosela a Nahe

18:00

Vinárna Vinové
Vydejte se s námi do kraje světově proslulých rieslingů.
Mosela je vinařská oblast mezi Trierem a Koblenzí. Všechny vinice se nachází na strmých svazích řeky
Mosely a jejích dvou menších přítoků Sáry a Ruweru.
Region Nahe leží ve spolkové zemi Porýní-Falc, řeka Nahe teče paralelně s Moselou a vlévá se do
Rýna. V regionu dominují bílé hrozny, mezi modrými má největší zastoupení Dornfelder.
Záloha 100 Kč / osoba.
Místa si rezervujte u obsluhy vinárny nebo na tel.: 774 570 133.

Neděle 11. 11. Svatomartinská vína v Jihlavě

11:11

Vinárna Vinové
I letos, si v 11:11 připijeme sklenkou svatomartinského vína ve Vinárně Vinové. Těšte se na široký
výběr mladých a svatomartinských vín v dokonalé kombinaci se svatomartinskou kachnou.
Místa si rezervujte na tel. 773 666 749.
Radniční restaurace
Od čtvrtka 8. 11. si můžete v Radniční restauraci pochutnávat na speciálním svatomartinském menu.
Místa si rezervujte u obsluhy restaurace nebo na tel. 774 570 365
A neochudíme vás ani o degustační zóny, které připravujeme hned tři - první pěkně v teple ve foyer
Radniční restaurace, druhou na zahrádce kavárny Muzeum a třetí přímo uprostřed
svatomartinského veselí na jarmarku na Masarykově náměstí.

Středa 14. 11. Rumová degustace

Evropské rumy (opakování)

18:00

Pražírna Koruna
Pro váš velký zájem nás čeká ochutnávky evropských rumů podruhé.
Rumy - to není pouze jižní Amerika či Asie! I náš kontinent má mnoho co nabídnout. Krom rumů
ochutnáme také tři kávové nápoje a popovídáme si o tom, jak se káva na evropském kontinentu
tradičně připravuje.
Záloha 100 Kč / osoba.
Místa si rezervujte u obsluhy pražírny nebo na tel.:778 061 281.

Čtvrtek 15. 11. VINNÁ OCHUTNÁVKA Kněží Hora (Bzenec)

18:00

Vinárna Vinové
Ochutnejte s námi vína ze srdce jižní Moravy, z vinařství, které vzniklo v roce 2012 a zaměřuje se
výhradně na výrobu přívlastkových vín nejvyšší kvality. Vína jsou zpracovávána pomocí
nejmodernějších technologií dle starých osvědčených postupů, což velmi kladně ovlivňuje jejich vůni,
chuť a všechny další vlastnosti, kterými by měla kvalitní vína disponovat.
Záloha 100 Kč / osoba.
Místa si rezervujte u obsluhy vinárny nebo na tel.: 774 570 133.

Úterý 27. 11. VINNÁ OCHUTNÁVKA

Víno a sýry

18:00

Vinárna Vinové
Víno a sýry - osvědčená kombinace. Tentokrát se můžete těšit na sýry z ovčího a kozího mléka, které
budeme snoubit s vybranými víny.
Záloha 100 Kč / osoba.
Místa si rezervujte u obsluhy vinárny nebo na tel.: 774 570 133.

Středa 28. 11. CESTOPISNÝ STAND-UP

Kyrgyzstán

18:00

Radniční pivovar (Pivovarský salonek)
Cestovatelský stand up o nejoblíbenější zemi střední Asie.
Stačí pár dní v některém z kouzelných údolí, abyste zjistili, proč je Kyrgyzstán tak oblíbenou
destinací. Zasněžené velehory, všudypřítomní koně a doliny posypané květy lákají turisty ze všech
koutů světa. O svém putování nám přijede povyprávět dobrodruh Kuba Venglář.
Více informací na fb události „Kyrgyzstán: Trochu jiný mainstream (Jihlava)“.
Více info na FB Bistro na tři tečky, Pražírna Koruna, Vinárna Vinové, Radniční restaurace a pivovar, Kavárna Muzeum.

www.radnicni-jihlava.cz

