
 
Vážení a milí přátelé dobrého vína, 

dovolujeme si Vás pozvat na předvánoční 
 

• DEGUSTACI MORAVSKÝCH VÍN 
 

28. listopadu 2019 od 18:00 hod. 
4. prosince 2019 od 18:00 hod. 
11. prosince 2019 od 18:00 hod. 

 

• SNOUBENÍ VÍNA S ČOKOLÁDOU 
 

27. listopadu 2019 od 18:00 hod. 
5. prosince 2019 od 18:00 hod. 
10. prosince 2019 od 18:00 hod. 

 
Cena: 200 Kč za osobu.  

Tato částka Vám bude odečtena,  
pokud si na místě objednáte 6 a více lahví vína. 

 
Pozvánka platí pro Vás a Vašeho partnera, 
případně pro další zájemce o kvalitní vína 

 
Adresa konání:  

Prokopových 827/3, Praha 5 – Jinonice 
 

REZERVACE NUTNÁ  
 

 

Během degustací ochutnáte vína, která nebyla na jaře představena, jako například Ryzlink rýnský a 
Ryzlink vlašský, která deset měsíců zrála v sudu a Chardonnay, které zrálo stejnou dobu na jemných 
kalech. Zajímavostí jistě bude mladé víno odrůdy Müller Thurgau ročník 2019 a také perlivé víno odrůdy 
Chenin Blanc, velmi vhodné pro přípitek nejen na Silvestrovskou oslavu. U červených vín budeme 
posuzovat, jak se vyvinula jejich lahvová zralost.  
 
Při snoubení vína s čokoládou Vám představíme deset kombinací, neboť nápoj bohů s pokrmem bohů, 
může být pro mnohé z Vás překvapením. Dozvíte se zajímavosti o pěstování kakaových bobů, výrobě 
čokolády, podíváme se také do historie. Ochutnáte spojení našich nejlepších vín s oblíbenou a velice 
kvalitní čokoládou firmy Lindt. 
 
Pro oba typy degustací si s námi můžete domluvit individuální termín pro skupinu 10 a více osob, třeba i 
u Vás ve firmě. 
 
Mapa: http://www.mapy.cz/#!/zakladni?source=addr&id=11523210&l=1&x=14.358586&y=50.050405&z=15 
 

Pokud pojedete MHD, vystupte na stanici metra B - Nové Butovice ve směru nákupního centra Galerie 
Butovice a poté pěšky do místa určení (udržujte směr vlevo k výrazně modré hranaté vile, která je hned v 
sousedství). 
 
Abychom předešli znečištění školicí místnosti, NECHOĎTE PROSÍM od stanice metra přes trávník, ale 
po chodníku, děkujeme. 

 
 

Těšíme se na Vás 
Hanka Kaiserová a Jarda Haluza 

www.vinozmoravy.cz 
 

Rezervace a případné dotazy na: 
kaihan@seznam.cz, +420 606 148 448 
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