Úterý 7. 5. Hospodský kvíz (a pak každé další úterý)

19:30

Pivovarský salonek
Svůj tým přihlaste na Fb skupině „Hospodský kvíz - Jihlava- Radniční restaurace“.

Středa 8. 5. Velká vinná degustace - Den růžových vín

od 11:00 do 22:00

Masarykovo náměstí
Po roce opět přichází chvíle, kdy se všichni zahalíme do růžové a sejdeme se na Masarykově
náměstí. Tento rok se vracíme k tradici. Setkáme se ve středu a oslavíme státní svátek společně se
sklenkou vína. Krom vína z naší vinárny budete moci ochutnat i vína od Krále, Chutnávína, sekty
apod. Pro nevinaře máme samozřejmě připravené Radniční pivo. Pochutnat si i na jídle z
Radniční restaurace, sladkých dobrotách a čerstvé kávě z Pražírny Koruna. K dobrému jídlu a pití
patří neodmyslitelně dobrá zábava. Připravujeme pro Vás široký doprovodný program, včetně
kapely Jazz Quintet Třešť, Bee Band, cimbálu, malování na obličej pro děti, kejkle s Kašpary
z Polné a dětský koutek. Letos nově i tombola. Takže i nevinaři či maminky s dětmi si přijdou na
své.
VSTUPNÉ ZDARMA

Čtvrtek 9. 5. a 6. 6. Pivní klub

19:00

Pivovarský salonek
Pravidelná setkání Radničního pivního klubu, který se koná jednou za každý měsíc.

Úterý 21. 5. Science Café

18:00

Záloha
100
Kč / osoba.
Kavárna
Muzeum
- Malovaný sálMísta si rezervujte u obsluhy vinárny nebo na tel.: 774 570 133.
Téma: Umělá inteligence - dobrý sluha, zlý pán!
S praktickými aplikacemi umělé inteligence se dnes potkáváme na každém kroku. S panem
Romanem Nerudou budeme mluvit o kladech a záporech i možných nebezpečích spojených
s pronikáním umělé inteligence do našeho života.

Čtvrtek 23. 5. Vinná ochutnávka - Vína od Krále - Kamptal, Kremstal a Wachau
Vinárna Vinové
18:00
Vědí, jak má vypadat správný postup zpracování kvalitního vína. A taková vína Vám chtějí
představit. Zaměřují se především na představení vín z vinařských oblastí Kamptal, Kremstal a
Wachau, které nejsou v Česku až tolik v povědomí. I přestože kvalitou často překonávají naše
domácí vína a ve světě jsou dokonce považována za nejlepší suchá vína.
Záloha 100 Kč.

Místa si rezervujte u obsluhy vinárny nebo na tel. 774 570 133

17. 5. - 2. 6. Sektival
Radniční restaurace
Celé dva týdny budete moci ochutnávat speciality našeho šéfkuchaře snoubené s nejrůznějšími
sekty. Objevte s námi rozmanitost bublinek!

6. 6. Vinná ochutnávka - vinařství Nosreti

18:00

Vinárna Vinové
Rodinné vinařství se nachází v obci Zaječí. Pěstování hroznů probíhá na vlastních vinicích o
výměře cca 20 hektarů. Díky poloze v chladnějším klimatickém pásmu jsou pak naše vína
aromatická s příjemnou vyšší kyselinkou a nízkým zbytkovým cukrem. Toto dodává našim vínům
na lehkosti a svěžesti.
Záloha 100 Kč.

Místa si rezervujte u obsluhy vinárny nebo na tel. 774 570 133

8. - 9. 6. Jihlavské pivní pábení a dřevorubecké závody Eurojack
Více info na FB Bistro na tři tečky, Pražírna Koruna, Vinárna Vinové, Radniční restaurace a pivnice, Kavárna Muzeum.
www.radnicni-jihlava.cz

