Úterý 8. 1. (a pak každé další úterý) HOSPODSKÝ KVÍZ

19:30

Radniční pivovar (Pivovarský salonek)
Kvízujeme i po Novém roce 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“.

Středa 16. 1. CESTOVATELSKÝ STAND -UP
INDIE - těžko uvěřitelná země

19:00

Radniční pivovar (Pivovarský salonek)
Ať už jste si o Indii mysleli cokoliv, rychle vás vyvede z omylu. Kromě chilli vládnou zemi
chaosu především klaksony a boj o holou existenci. Přežijí jen neustále smlouvající jedinci, kteří
si příliš nepotrpí na hygienu. Kdo rozdýchá prvotní šok, může se mezi všudypřítomnou bídou
pustit do pátrání po epochálních monumentech či přírodních perlách nevídaných krás. Indie je
zkrátka ultimátní cestovatelská zkušenost ostrá jako kuřecí kari den po konzumaci. Vše o své
cestě do Indie nám přijede povyprávět cestovatel Jakub Venglář.
Více informací na fb události „Indie: Těžko uvěřitelná země. (Jihlava)“.

Čtvrtek 24. 1. VINNÁ OCHUTNÁVKA - Moravští novošlechtěnci 18:00
Vinárna Vinové
Mezi těmito víny najdete hlavně odrůdy vniklí mezidruhovým křížením. Odrůdy, které vynikají
často svojí odolností vůči houbovým chorobám a dávají hrozny dostatečné kvality. Výhodou
těchto kříženců je jejich schopnost odolat zvýšenému tlaku houbových patogenů.
Záloha 100 Kč / osoba.

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

Čtvrtek 7. 2. VINNÁ OCHUTNÁVKA - Vinařství Plaček

18:00

Vinárna Vinové
Rodinná tradice, těžká práce a láska k vínu, to všechno nejdete v každé lahvi Vinařství Jan
Plaček. Vinařství, které se nachází v obci Moravské Bránice má vinice o rozloze 30 ha. Už od roku
2001 se začaly sklízet první hrozny s certifikací BIO. Mezi oblíbená vína z produkce patří rosé a
klaret vína.
Záloha 100 Kč / osoba.
Místa si rezervujte u obsluhy vinárny nebo na tel.: 774 570 133.

Čtvrtek 21. 2. VINNÁ OCHUTNÁVKA - Languedoc - Roussillon

18:00

Vinárna Vinové
Tentokrát Vám nabídneme vína z největšího vinařského regionu na světě. Rozkládá se na jihu
Francie na pobřeží Středozemního moře od Rhony až k Pyrenejím, kde se pěstují především
červené odrůdy vína. Ročně vyprodukuje neuvěřitelné 2 miliardy lahví. Do této oblasti patří
vína s označením AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) a regionální vína s označením Vins de
Pays. Obě tato označení jsou známky vysoké kvality.
Záloha 100 Kč / osoba.

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

PŘIPRAVUJEME: V lednu nás čeká v Radniční restauraci degustační večer. O bližších
informacích Vás budeme informovat.
Těšíme se na Vás!
Více info na FB Bistro na tři tečky, Pražírna Koruna, Vinárna Vinové, Radniční restaurace a pivovar, Kavárna
Muzeum.
www.radnicni-jihlava.cz

