ÚTERÝ 4. 12. (a pak až po Novém roce) HOSPODSKÝ KVÍZ

19:30

Úterý 4. 12. VINNÁ OCHUTNÁVKA (2. termín)

Víno a sýry

18:00

ÚTERÝ 11. 12. VINNÁ OCHUTNÁVKA
Malí vinaři Mikulovské podoblasti

18:00

Radniční pivovar (Pivovarský salonek)
Stejný kvíz, jiné místo! Kvízujeme v Radničním pivovaru. Založte s přáteli, kolegy či rodinou tým
a poznejte, kam až sahají vaše vědomosti. Kvíz je rozdělen do pěti kol a každé kolo obsahuje dvě
témata po pěti otázkách. Čeká na vás tedy 50 otázek plus jedna bonusová o Radniční pivo. Tým,
co obdrží nejvíce bodů, vyhrává poukaz na konzumaci v našem pivovaru ve výši 300 Kč.
Svůj tým přihlaste na Fb skupině „Hospodský kvíz - Jihlava- Radniční restaurace“.

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

Vinárna Vinové
Tentokrát se podíváme na vinice v srdci Moravy. Představí se nám hned tři vinařství z oblasti
Mikulova. Na úvod to bude Víno Lípa. Vinařství, které bylo založeno v roce 2000 dvěma bratry.
Dále, rodinné vinařství Turold, které se nachází na úpatí přírodní rezervace a vrchu Turold. A na
závěr vinařství Mikulov.
Záloha 100 Kč / osoba. Místa si rezervujte u obsluhy vinárny nebo na tel.: 774 570 133.

ÚTERÝ 11. 12. SCIENCE CAFE
18:00
Prusko-rakouské války pohledem archeologie
Kavárna Muzeum - Malovaný sál
V 18. a 19. století proběhlo několik válek, které se zásadně dotkly života obyvatel Čech a Moravy.
Při zkoumání těchto konfliktů v posledních letech významně pomáhá archeologie. Čím může
archeologie přispět v poznání událostí, ke kterým máme k dispozici písemné prameny, dobové
mapy a plány, svědectví přímých účastníků a někdy i novinové zprávy a fotografie?
Odpovědi nám zodpoví Mgr. Petr Hejhal, Ph.D.

Čtvrtek 27. 12. VÝROČNÍ VINNÁ OCHUTNÁVKA
Vinárna Vinové / Kavárna Da Salotto / Bistro na tři tečky

18:00

S koncem roku přichází i každoroční výroční ochutnávka vín. Ohlédneme se za celým rokem a
uděláme si průřez vín z Jižní Ameriky, jako je Argentina a Chile, které jste mohli letos v naší
vinárně ochutnat. Ochutnávka bude probíhat i v prostorách kavárny a bistra.
Záloha 100 Kč / osoba.
Místa si rezervujte u obsluhy vinárny nebo na tel.: 774 570 133.

Vánoční dárkové balíčky

(kombinace pivo, víno, káva, pochutiny), více info e-mailem nebo na provozech.
Děkujeme Vám za důvěru,
kterou jste nám projevili v tomto roce.
Do Nového roku 2019 Vám i Vašim blízkým přejeme
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, osobních úspěchů.
Těšíme se na Vás v Novém roce.
Více info na FB Bistro na tři tečky, Pražírna Koruna, Vinárna Vinové, Radniční restaurace a pivovar, Kavárna Muzeum.

www.radnicni-jihlava.cz

