
Nabídka posezení ve vinařství U Vrbů (ceny jsou uvedeny bez DPH)

NABÍDKA KLASIKA
- v ceně menu je zahrnuto vše ze žluté tabulky
- k nabídce lze přiobjednat rozšíření z modré tabulky na další stránce
- nabídka je platná od 5.5. 2022

MENU JE PODÁVANÉ FORMOU RAUTU!

MENU
JÍDLO gramáž
předkrm

škvarková pomazánka, chléb
pomazánka dle denní nabídky

hlavní chod
pomalu pečené vepřové maso 300 g/ os.
pomalu pečená kachní prsa 150 g/ os.

příloha
grilovaná mrkev 200 g/ os.
grilované brambory 200 g/ os.
příloha dle denní nabídky

pochutiny
čerstvý těšanský sýr (Sir Morava, Těšany)
sýrové nitě (Sir Morava, Těšany)
tlačenka (řeznictví Franz, Hustopeče)
uzené maso (řeznictví Franz, Hustopeče)

NÁPOJE
víno

welcome drink 0,2 l/os.
řízená degustace + prohlídka vinařství 7-9 vzorků

nealko
džbán s vodou neomezeně

CENA MENU 900,-/os.

Pro rozšíření nabídky nahlédněte do modré tabulky na další stránce!



ROZŠÍŘENÍ K RAUTU (modrá tabulka)
k rautu lze dále přiobjednat gramáž cena min objednávka
hlavní chod
smažené vepřové miniřízečky 100 g/os. 90,- 1 kg (cca pro 8 os.)
smažené kuřecí miniřízečky 100 g/os. 90,- 1 kg (cca pro 8 os.)

k celkové ceně se dále připočítává množství cena
během večera lze
konzumovat

lahvová vína 0,75 l dle ceníku
káva 40,-
čaj 20,-
džus se sodou 1 l 80,-
coca-cola 0,5 l 40,-
lahvové pivo 0,5 l 50,-
destiláty (meruňkovice) 0,04 l 40,-

lze domluvit předem
cimbálová muzika dle dohody
harmonika dle dohody
degustace archivních
vín dle dohody
sabrage* 3-6 sektů 3000-6000,-
vinařský triatlon** 30-60 min 4000,-
výprava do vinic*** 60-90 min 500-2500,-

poznámky
všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
minimální počet osob pro konání večera je 8 osob

sabrage*
Ukázka sekání sektů různými způsoby a předměty trojnásobnou mistryní
ČR v sekání sektů Libuší Vrbovou.

vinařský triatlon**
Doprovodný program během večera vedený animátorkou Radmilou
Vrbovou. Skupinová soutěž se 3 stanovišti. Doba trvání 30-60 min.

výprava do vinic***
Procházka do vinic s výkladem, pouze při příjezdu do 16:00. Doba trvání
30-90 min.
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