Naše domácí kuchyně

Firemní akce, školení, teambuilding, srazy spolužáků, rodinné oslavy, svatby, ...

VAR� I�ME POUZE NA OBJEDNA� VKU!!!
• Podáváme vı́no z našı́ produkce

• Servı́rujeme pokrmy z našı́ kuchyně

• Degustace vı́n s výkladem, spojená s prohlı́dkou vinařstvı́

• Zajistı́me živou hudbu – cimbálová muzika, kytara, harmonika, DJ
• Zajistíme ubytování

• Sestavı́me Vám večer na mı́ru

Ceny zašleme na vyžádání
1
Ceny uvedeny bez DPH 21%.
Kontakt: Ing. Jiří Kukla, majitel: 602 175 646, Erika Kuklová, provozní: 777 208 798,
Sídlo firmy: První vinařská spol. s r.o., Dukelské náměstí 46/19, 693 01 Hustopeče, IČ: 29198879, DIČ: CZ29198879

MENU 1

½ dozlatova upečeného kuřete
s čerstvým zelným salátem, zeleninou a chlebem

Minimálnı́ počet osob: 10 osob (jinak na základě domluvy)
Maximálnı́ počet osob 130 + 25 osob
Délka pobytu ve sklı́pku: 6hodin ( změna dle předchozı́ dohody)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teplá servı́rovaná večeře, dle Vašeho výběru
Degustace 9ti vzorků vı́n s výkladem vinaře vedená poučnou i zábavnou formou, spojená s prohlı́dkou vinařstvı́
Konzumace vı́na z vlastnı́ produkce 0,75l/2os.v ceně, dále dle vinného lı́stku a vody ve džbánu po dobu večera
Káva, čaj, něco sladkého
Volná zábava (na přánı́ zajistı́me Cimbálovou muziku, DJ, kytaristu nebo harmonikáře)
II. večeře do 20ti osob formou uzenino-nářezového prkénko, chléb
nad 20osob RAUT - horká šunka na kosti, chléb, křen, hořčice, okurek, chléb

Jako předkrm možno objednat navı́c, připočı́tává se k ceně:
• Domácı́ škvarkovou pomazánku á 60,-Kč/os.
• Domácı́ škvarky s chlebem a solı́ á 50,-kč/os.
Alko, nealko, destiláty, lahvové pivo Plzeň, Birell dle cenı́ku
LAHVOVÉ VÍNO dle ceníku

Uvedené ceny za večer jsou uvedeny bez DPH, program je stanovený na šest, max. však 7hod.
Konec nejpozději v 1:00hod.rannı́. Dalšı́ hodiny dle domluvy za přı́platek…

MENU 2

Pečená vepřová žebra se směsı́ vybraného kořenı́ a
medu, hořčicı́ , křenem, zelným salátem a chlebem

Minimálnı́ počet osob: 10 osob (jinak na základě domluvy)
Maximálnı́ počet osob 130 + 25 osob
Délka pobytu ve sklı́pku: 6hodin ( změna dle předchozı́ dohody)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teplá servı́rovaná večeře, dle Vašeho výběru
Degustace 9ti vzorků vı́n s výkladem vinaře vedená poučnou i zábavnou formou, spojená s prohlı́dkou vinařstvı́
Konzumace vı́na z vlastnı́ produkce 0,75l/2os.v ceně, dále dle vinného lı́stku a vody ve džbánu po dobu večera
Káva, čaj, něco sladkého
Volná zábava (na přánı́ zajistı́me Cimbálovou muziku, DJ, kytaristu nebo harmonikáře)
II. večeře do 20ti osob formou uzenino-nářezového prkénko, chléb
nad 20osob RAUT - horká šunka na kosti, chléb, křen, hořčice, okurek, chléb

Jako předkrm možno objednat navı́c, připočı́tává se k ceně:
• Domácı́ škvarkovou pomazánku á 60,-Kč/os.
• Domácı́ škvarky s chlebem a solı́ á 50,-kč/os.
Alko, nealko, destiláty, lahvové pivo Plzeň, Birell dle cenı́ku
LAHVOVÉ VÍNO dle ceníku

Uvedené ceny za večer jsou uvedeny bez DPH, program je stanovený na šest, max. však 7hod.
Konec nejpozději v 1:00hod.rannı́. Dalšı́ hodiny dle domluvy za přı́platek…

MENU 3

Pečená krkovička dopředu nakládaná dle staré receptury
s hořčicı́ , křenem, zelným salátem a chlebem

Minimálnı́ počet osob: 10 osob (jinak na základě domluvy)
Maximálnı́ počet osob 130 + 25 osob
Délka pobytu ve sklı́pku: 6hodin ( změna dle předchozı́ dohody)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teplá servı́rovaná večeře, dle Vašeho výběru
Degustace 9ti vzorků vı́n s výkladem vinaře vedená poučnou i zábavnou formou, spojená s prohlı́dkou vinařstvı́
Konzumace vı́na z vlastnı́ produkce 0,75l/2os.v ceně, dále dle vinného lı́stku a vody ve džbánu po dobu večera
Káva, čaj, něco sladkého
Volná zábava (na přánı́ zajistı́me Cimbálovou muziku, DJ, kytaristu nebo harmonikáře)
II. večeře do 20ti osob formou uzenino-nářezového prkénko, chléb
nad 20osob RAUT - horká šunka na kosti, chléb, křen, hořčice, okurek, chléb

Jako předkrm možno objednat navı́c, připočı́tává se k ceně:
• Domácı́ škvarkovou pomazánku á 60,-Kč/os.
• Domácı́ škvarky s chlebem a solı́ á 50,-kč/os.
Alko, nealko, destiláty, lahvové pivo Plzeň, Birell dle cenı́ku
LAHVOVÉ VÍNO dle ceníku

Uvedené ceny za večer jsou uvedeny bez DPH, program je stanovený na šest, max. však 7hod.
Konec nejpozději v 1:00hod.rannı́. Dalšı́ hodiny dle domluvy za přı́platek…

MENU 4

Smažený kuřecı́ nebo vepřový řı́zek
s okurkem a šťouchanými bramborami

Minimálnı́ počet osob: 10 osob (jinak na základě domluvy)
Maximálnı́ počet osob 130 + 25 osob
Délka pobytu ve sklı́pku: 6hodin ( změna dle předchozı́ dohody)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teplá servı́rovaná večeře, dle Vašeho výběru
Degustace 9ti vzorků vı́n s výkladem vinaře vedená poučnou i zábavnou formou, spojená s prohlı́dkou vinařstvı́
Konzumace vı́na z vlastnı́ produkce 0,75l/2os.v ceně, dále dle vinného lı́stku a vody ve džbánu po dobu večera
Káva, čaj, něco sladkého
Volná zábava (na přánı́ zajistı́me Cimbálovou muziku, DJ, kytaristu nebo harmonikáře)
II. večeře do 20ti osob formou uzenino-nářezového prkénko, chléb
nad 20osob RAUT - horká šunka na kosti, chléb, křen, hořčice, okurek, chléb

Jako předkrm možno objednat navı́c, připočı́tává se k ceně:
• Domácı́ škvarkovou pomazánku á 60,-Kč/os.
• Domácı́ škvarky s chlebem a solı́ á 50,-kč/os.
Alko, nealko, destiláty, lahvové pivo Plzeň, Birell dle cenı́ku
LAHVOVÉ VÍNO dle ceníku

Uvedené ceny za večer jsou uvedeny bez DPH, program je stanovený na šest, max. však 7hod.
Konec nejpozději v 1:00hod.rannı́. Dalšı́ hodiny dle domluvy za přı́platek…

MENU 5

½ pečené kachny s houskovým a bramborovým
knedlı́ kem, červené a bı́ lé zelı́

Minimálnı́ počet osob: 10 osob (jinak na základě domluvy)
Maximálnı́ počet osob 130 + 25 osob
Délka pobytu ve sklı́pku: 6hodin ( změna dle předchozı́ dohody)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teplá servı́rovaná večeře, dle Vašeho výběru
Degustace 9ti vzorků vı́n s výkladem vinaře vedená poučnou i zábavnou formou, spojená s prohlı́dkou vinařstvı́
Konzumace vı́na z vlastnı́ produkce 0,75l/2os.v ceně, dále dle vinného lı́stku a vody ve džbánu po dobu večera
Káva, čaj, něco sladkého
Volná zábava (na přánı́ zajistı́me Cimbálovou muziku, DJ, kytaristu nebo harmonikáře)
II. večeře do 20ti osob formou uzenino-nářezového prkénko, chléb
nad 20osob RAUT - horká šunka na kosti, chléb, křen, hořčice, okurek, chléb

Jako předkrm možno objednat navı́c, připočı́tává se k ceně:
• Domácı́ škvarkovou pomazánku á 60,-Kč/os.
• Domácı́ škvarky s chlebem a solı́ á 50,-kč/os.
Alko, nealko, destiláty, lahvové pivo Plzeň, Birell dle cenı́ku
LAHVOVÉ VÍNO dle ceníku

Uvedené ceny za večer jsou uvedeny bez DPH, program je stanovený na šest, max. však 7hod.
Konec nejpozději v 1:00hod.rannı́. Dalšı́ hodiny dle domluvy za přı́platek…

MENU 6

Variace pečené krkovičky s vepřovými žebry s
hořčicı́ , křenem, zelným salátem a chlebem

Minimálnı́ počet osob: 10 osob (jinak na základě domluvy)
Maximálnı́ počet osob 130 + 25 osob
Délka pobytu ve sklı́pku: 6hodin ( změna dle předchozı́ dohody)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teplá servı́rovaná večeře, dle Vašeho výběru
Degustace 9ti vzorků vı́n s výkladem vinaře vedená poučnou i zábavnou formou, spojená s prohlı́dkou vinařstvı́
Konzumace vı́na z vlastnı́ produkce 0,75l/2os.v ceně, dále dle vinného lı́stku a vody ve džbánu po dobu večera
Káva, čaj, něco sladkého
Volná zábava (na přánı́ zajistı́me Cimbálovou muziku, DJ, kytaristu nebo harmonikáře)
II. večeře do 20ti osob formou uzenino-nářezového prkénko, chléb
nad 20osob RAUT - horká šunka na kosti, chléb, křen, hořčice, okurek, chléb

Jako předkrm možno objednat navı́c, připočı́tává se k ceně:
• Domácı́ škvarkovou pomazánku á 60,-Kč/os.
• Domácı́ škvarky s chlebem a solı́ á 50,-kč/os.
Alko, nealko, destiláty, lahvové pivo Plzeň, Birell dle cenı́ku
LAHVOVÉ VÍNO dle ceníku

Uvedené ceny za večer jsou uvedeny bez DPH, program je stanovený na šest, max. však 7hod.
Konec nejpozději v 1:00hod.rannı́. Dalšı́ hodiny dle domluvy za přı́platek…

MENU 7

(Ilustrativní foto)

¼ pečené kachny s moravským vrabcem z vepřové kýty
s houskovým a bramborovým knedlı́ kem, červené a bı́ lé
zelı́

Minimálnı́ počet osob: 10 osob (jinak na základě domluvy)
Maximálnı́ počet osob 130 + 25 osob
Délka pobytu ve sklı́pku: 6hodin ( změna dle předchozı́ dohody)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teplá servı́rovaná večeře, dle Vašeho výběru
Degustace 9ti vzorků vı́n s výkladem vinaře vedená poučnou i zábavnou formou, spojená s prohlı́dkou vinařstvı́
Konzumace vı́na z vlastnı́ produkce 0,75l/2os.v ceně, dále dle vinného lı́stku a vody ve džbánu po dobu večera
Káva, čaj, něco sladkého
Volná zábava (na přánı́ zajistı́me Cimbálovou muziku, DJ, kytaristu nebo harmonikáře)
II. večeře do 20ti osob formou uzenino-nářezového prkénko, chléb
nad 20osob RAUT - horká šunka na kosti, chléb, křen, hořčice, okurek, chléb

Jako předkrm možno objednat navı́c, připočı́tává se k ceně:
• Domácı́ škvarkovou pomazánku á 60,-Kč/os.
• Domácı́ škvarky s chlebem a solı́ á 50,-kč/os.
Alko, nealko, destiláty, lahvové pivo Plzeň, Birell dle cenı́ku
LAHVOVÉ VÍNO dle ceníku

Uvedené ceny za večer jsou uvedeny bez DPH, program je stanovený na šest, max. však 7hod.
Konec nejpozději v 1:00hod.rannı́. Dalšı́ hodiny dle domluvy za přı́platek…

MENU 8

Pečené vepřové koleno
s hořčicı́ , křenem a chlebem

Minimálnı́ počet osob: 10 osob (jinak na základě domluvy)
Maximálnı́ počet osob 130 + 25 osob
Délka pobytu ve sklı́pku: 6hodin ( změna dle předchozı́ dohody)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teplá servı́rovaná večeře, dle Vašeho výběru
Degustace 9ti vzorků vı́n s výkladem vinaře vedená poučnou i zábavnou formou, spojená s prohlı́dkou vinařstvı́
Konzumace vı́na z vlastnı́ produkce 0,75l/2os.v ceně, dále dle vinného lı́stku a vody ve džbánu po dobu večera
Káva, čaj, něco sladkého
Volná zábava (na přánı́ zajistı́me Cimbálovou muziku, DJ, kytaristu nebo harmonikáře)
II. večeře do 20ti osob formou uzenino-nářezového prkénko, chléb
nad 20osob RAUT - horká šunka na kosti, chléb, křen, hořčice, okurek, chléb

Jako předkrm možno objednat navı́c, připočı́tává se k ceně:
• Domácı́ škvarkovou pomazánku á 60,-Kč/os.
• Domácı́ škvarky s chlebem a solı́ á 50,-kč/os.
Alko, nealko, destiláty, lahvové pivo Plzeň, Birell dle cenı́ku
LAHVOVÉ VÍNO dle ceníku

Uvedené ceny za večer jsou uvedeny bez DPH, program je stanovený na šest, max. však 7hod.
Konec nejpozději v 1:00hod.rannı́. Dalšı́ hodiny dle domluvy za přı́platek…

MENU 9

Losos se šťouchanými bramborami

Minimálnı́ počet osob: 10 osob (jinak na základě domluvy)
Maximálnı́ počet osob 130 + 25 osob
Délka pobytu ve sklı́pku: 6hodin ( změna dle předchozı́ dohody)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teplá servı́rovaná večeře, dle Vašeho výběru
Degustace 9ti vzorků vı́n s výkladem vinaře vedená poučnou i zábavnou formou, spojená s prohlı́dkou vinařstvı́
Konzumace vı́na z vlastnı́ produkce 0,75l/2os.v ceně, dále dle vinného lı́stku a vody ve džbánu po dobu večera
Káva, čaj, něco sladkého
Volná zábava (na přánı́ zajistı́me Cimbálovou muziku, DJ, kytaristu nebo harmonikáře)
II. večeře do 20ti osob formou uzenino-nářezového prkénko, chléb
nad 20osob RAUT - horká šunka na kosti, chléb, křen, hořčice, okurek, chléb

Jako předkrm možno objednat navı́c, připočı́tává se k ceně:
• Domácı́ škvarkovou pomazánku á 60,-Kč/os.
• Domácı́ škvarky s chlebem a solı́ á 50,-kč/os.
Alko, nealko, destiláty, lahvové pivo Plzeň, Birell dle cenı́ku
LAHVOVÉ VÍNO dle ceníku

Uvedené ceny za večer jsou uvedeny bez DPH, program je stanovený na šest, max. však 7hod.
Konec nejpozději v 1:00hod.rannı́. Dalšı́ hodiny dle domluvy za přı́platek…

MENU 10

NE� CO PRO
JEDLI�KY... ...formou rautu

- pečená kuřecı́ stehýnka v marinádě
- pečená krkovička
- pečená vepřová žebra na medu
- kombinace smažených vepřových a kuřecı́ch řı́zků
- vařené brambory s petrželkou
- zelný salát s koprem
- čerstvá zelenina
- sýrová – uzeninová mísa
- jablečný závin nebo táč s drobenkou a ovocem (dle výběru zákaznı́ka)
- 4 druhy pečiva
2. večeře
teplá šunka na kosti k ořezu

Minimálnı́ počet osob: 15 osob (jinak na základě domluvy)
Maximálnı́ počet osob 130 + 25 osob
Délka pobytu ve sklı́pku: 6hodin ( změna dle předchozı́ dohody)
Uvedené ceny za večer jsou uvedeny bez DPH

1. Degustace 9ti vzorků vı́n s výkladem vinaře vedená poučnou i zábavnou formou, spojená s prohlı́dkou vinařstvı́
2. Konzumace vı́na z vlastnı́ produkce 0,75l/2os.v ceně, dále dle vinného lı́stku a vody ve džbánu po dobu večera

MENU 11

RAUT na přánı́ zákaznı́ka
- 1/4 kachen, zelí, knedlíky bramborové a houskové
- smažené žampiony
- pečené kuřecı́ špalı́ky
- pečená žebra na medu
- hovězı́ guláš
- kuřecı́ a vepřové řı́zečky
- vepřové steaky
- bramborový salát
- vařené brambory s petrželkou
- zeleninový salát
- sýrové - uzeninové mísy
- libová tlačenka
- jablečný závin nebo táč s drobenkou a ovocem (dle výběru zákaznı́ka)
- ovocná mísa
- 4 druhy pečiva
2. večeře
horká šunka na kosti k ořezu, křen, hořčice, okurky, chleba

Minimálnı́ počet osob: 15 osob (jinak na základě domluvy)
Maximálnı́ počet osob 130 + 25 osob
Délka pobytu ve sklı́pku: 6hodin ( změna dle předchozı́ dohody)
Uvedené ceny za večer jsou uvedeny bez DPH

1. Degustace 9ti vzorků vı́n s výkladem vinaře vedená poučnou i zábavnou formou, spojená s prohlı́dkou vinařstvı́
2. Konzumace vı́na z vlastnı́ produkce 0,75l/2os.v ceně , dále dle vinného lı́stku a vody ve dž bánu po dobu več era

MENU 12

Večeře formou rautu
PEC� ENA� S� UNKA NA KOSTI formou rautu
+ sýrová mı́sa
2. večeře
kombinace smažených řı́zečků

Minimálnı́ počet osob: 15 osob (jinak na základě domluvy)
Délka pobytu ve sklı́pku: 6hodin ( změna dle předchozı́ dohody)
1.
2.
3.
4.

Degustace 9ti vzorků vı́n s výkladem vinaře vedená poučnou i zábavnou formou, spojená s prohlı́dkou vinařstvı́
Konzumace vı́na z vlastnı́ produkce 0,75l/2os.v ceně, dále dle vinného lı́stku a vody ve džbánu po dobu večera
Káva, čaj, něco sladkého
Volná zábava (na přánı́ zajistı́me Cimbálovou muziku, DJ, kytaristu nebo harmonikáře)

Jako předkrm možno objednat navı́c, připočı́tává se k ceně:
• Domácı́ škvarkovou pomazánku á 60,-Kč/os.
• Domácı́ škvarky s chlebem a solı́ á 50,-kč/os.
Alko, nealko, destiláty, lahvové pivo Plzeň, Birell dle cenı́ku
LAHVOVÉ VÍNO dle ceníku

Uvedené ceny za večer jsou uvedeny bez DPH, program je stanovený na šest, max. však 7hod.
Konec nejpozději v 1:00hod.rannı́. Dalšı́ hodiny dle domluvy za přı́platek…

MENU 13

Večeře formou RAUTU
Na přivı́tanou: domácı́ škvarková pomazánka, chléb

Minimálnı́ počet osob: 15 osob (jinak na základě domluvy)
Délka pobytu ve sklı́pku: 6hodin ( změna dle předchozı́ dohody)
1. Večeře formou rautu:
- pečená krkovička
- pečená žebı́rka na medu
- kuřecı́ špalı́ky
- lehký zeleninový salát
- čtyři druhy pečiva
2. Degustace 9ti vzorků vı́n s výkladem vinaře vedená poučnou i zábavnou formou, spojená s prohlı́dkou
vinařstvı́
3. NEOMEZENA� KONZUMACE LAHVOVE�HO VI�NA z našı́ produkce, voda ve džbánech po celou dobu večera
4. Káva a něco sladkého k zakousnutı́
5. V ceně pivo Plzeň a pro řidiče nealko Birell
6. V ceně nealko Coca cola, džus, jemně perlivá voda
7. Volná zábava (na přánı́ zajistı́me Cimbálovou muziku, DJ, kytaristu nebo harmonikáře)
8. II. večeře:
uzenino - nářezové prkénko
horká šunka na kosti, chléb, křen, hořčice, okurek
kombinace smažených řı́zečků

Uvedené ceny za večer jsou uvedeny bez DPH, program je stanovený na šest, max. však 7hod.
Konec nejpozději v 1:00hod.rannı́. Dalšı́ hodiny dle domluvy za přı́platek…

