VINNÝ SKLEP MORAVSKÉ BANKY VÍN
HLINKY 106, BRNO

TURISTICKÁ OCHUTNÁVKA VÍN
cena ochutnávky:
do 20 osob individuální dohoda
od 20 do 40 osob ….................... 250,- Kč/osobu
nad 40 osob …........................... 230,- Kč/osobu

Součástí ochutnávky je přivítání skleničkou sektu a základní informace o vinařství v ČR a našem
sklepě. Následuje degustace 6-ti moravských vzorků /výběr je výhradně na sommeliérovi/ s
výkladem. V rámci degustace je zahrnuto „moravské sousto“ - sýr, klobásky, tlačenka, domácí
sádlo apod. včetně pečiva. Na stolech jsou založeny džbány s vodou.
V ceně je započítáno 0,35 litrů vína a „moravské sousto“.
Celková degustace trvá maximálně 2 hodiny
Návštěvníci obdrží při vstupu skleničku na víno, za kterou neúčtujeme zálohu, ale po ukončení
akce bude cena za neodevzdanou skleničku /50,-Kč/ přiúčtovaná k celkové ceně degustace.
K celkové ceně se připočítává nájem prostoru 2.000,- Kč. Za každou další započatou hodinu
účtujeme 1.000,- Kč pronájem.
Výklad sommeliéra v cizím jazyce …............ od 1.500,- Kč /dle náročnosti/
KONTAKT:
Stanislav Šida
stanislav.sida@bankavin.cz
mobil +420 602515861

www.bankavin.cz

VINNÝ SKLEP MORAVSKÉ BANKY VÍN
HLINKY 106, BRNO

MORAVSKÁ OCHUTNÁVKA
cena ochutnávky:
do 20 osob individuální domluva
od 20 do 40 osob ….............................. 590,- Kč/osobu
nad 40 osob …..................................... 550,- Kč/osobu

Součástí ochutnávky je přivítání skleničkou sektu a základní informace o vinařství v ČR a našem
sklepě.
Následuje ochutnávka 8 vzorků vín s výkladem sommeliéra, která trvá cca 1 – 1,5 hodiny a v jejím
průběhu je podáváno pečivo, sýr a na stolech jsou založeny džbány s vodou.
Po ukončení degustace je připraven studený moravský raut, který se skládá ze sýrů, klobásků,
slaniny, uzené maso, sládlo, škvarková pomazánka apod., včetně pečiva.
V ceně degustace je zaúčtováno víno 0,5 litrů na osobu a „moravský raut“, další láhve lze dle
potřeby dokoupit.
Celková degustace trvá 3,5 – 5 hodin
Návštěvníci obdrží při vstupu skleničku na víno, za kterou neúčtujeme zálohu, ale po ukončení
akce bude cena za neodevzdanou skleničku /50,-Kč/ přiúčtovaná k celkové ceně degustace.
K celkové ceně se připočítává nájem prostoru 4.000,- Kč
Výklad sommeliéra v cizím jazyce …............ od 1.500,- Kč /dle náročnosti/
Dále lze zajistit cimbálobou muziku, jazz a pod.
KONTAKT:
Stanislav Šida
stanislav.sida@bankavin.cz
mobil +420 602515861

www.bankavin.cz

VINNÝ SKLEP MORAVSKÉ BANKY VÍN
HLINKY 106, BRNO

MORAVSKÝ VEČER S OCHUTNÁVKOU
cena ochutnávky:
do 20 osob individuální domluva
od 20 do 40 osob ….............................. 790,- Kč/osobu
nad 40 osob …..................................... 750,- Kč/osobu

Součástí ochutnávky je přivítání skleničkou sektu a základní informace o vinařství v ČR a našem
sklepě.
Následuje ochutnávka 10 vzorků vín s výkladem sommeliéra, která trvá cca 1 – 1,5 hodiny a v
jejím průběhu je podáváno pečivo, sýr a na stolech jsou založeny džbány s vodou.
Po ukončení degustace je připraven teplý a studený moravský raut, který se skládá z teplé
nauzené kýty, rautových řízečků a bramborového salátu, sýrů, klobásků, slaniny, uzené maso,
sládlo, škvarková pomazánka apod., včetně pečiva. Skladba lze upravit dle poptávky klienta
V ceně degustace je zaúčtováno víno 0,5 litrů na osobu a „moravský raut“, další konzumace dle
skutečné spotřeby.
Celková akce trvá 5 - 6 hodin
K celkové ceně se připočítává nájem a příprava prostoru 5.000,- Kč
Výklad sommeliéra v cizím jazyce …............ od 1.500,- Kč /dle náročnosti/
Dále lze zajistit cimbálobou muziku, jazz a pod.

KONTAKT:
Stanislav Šida
stanislav.sida@bankavin.cz
mobil +420 602515861

www.bankavin.cz

