MENU:

Ob izbrani hrani
in odlični vinski
spremljavi preživite
večer v družbi
najdražjih, ob 17h
v Gostišču na trgu –
Hiši kulinarike
in turizma.

Belokranjska pogača
in študentske pogače
SEMIŠKA PENINA, brut,
Klet Simonič
RUMENI MUŠKAT, 2016, suho,
Klet Dolc
*****
Domača rezina kruha z drožmi
in zeliščno skuto ter bučkino solato
BELOKRANJEC PTP, 2017, suho,
Klet Dolc
SEMIŠKA PENINA, polsuho,
Klet Simonič
*****
Šara malo drugače
CHARDONNAY, 2017, suho, Klet Dolc
ROSE, 2017, suho, Klet Dolc
*****
Pretaknjen srnin medaljon
iz belokranjskih gozdov s sotiranimi jurčki
v družbi dueta njokov na grahovi peni
MODRA FRANKINJA, 2009, suho,
METLIŠKA ČRNINA PTP, 2017, suho,
Klet Dolc
*****
Sladko božično presenečenje
JANTARNA PENINA, polsuho,
Klet Simonič
KRALJEVINA, jagodni izbor, 2010,
sladko, Klet Dolc

Vabimo vas na

VINSKO
KULINARIČNI
VEČER
S PRIDIHOM
BELE KRAJINE
Duet belokranjskih
vinogradnikov
se predstavi.

VINSKA KLET SIMONIČ

Z veseljem Vas vabimo
na Vinski večer v
Hišo kulinarike in turizma,
ki se bo odvijal
v četrtek, 20. 12. 2018,
ob 17. uri.
Predstavljali bomo izbrane
penine in vina kleti Simonič,
ter vina iz vinske kleti Dolc.

Predstavitev in pokušanje
vin ob dobri hrani bomo
popestrili še z glasbenim
programom.
Cena na osebo je
22 evrov.

V družini Simonič je vinogradništvo
tradicija večih rodov.
Konec devetdesetih let 20. stoletja pa
se je Ivan Simonič odločil usmeriti v
proizvodnjo penin in postal prvi
privatni pridelovalec penin
v Beli krajini. Vinogradi se nahajajo v
belokranjskem vinorodnem okolišu
v Semiču na področju Črešnjevca in
Semiške gore. To so posebne sončne
lege, kjer skupaj s kvaliteto zemlje
omogoča pridelavo grozdja
v kvaliteti, primerni za penine.
Vse penine so pridelane izključno
po klasični šampanjski metodi, z
drugim vrenjem v steklenicah.

VINSKA KLET DOLC
Vinogradniška in vinska kmetija Dolc
1834 prihaja iz vinorodnega okoliša
Bela krajina. V domači obrti deluje vsa
družina. Hišna tradicija pridelovanja
grozdja na 8ha in kletarjenja je že zelo
dolga, o čemer priča tudi letnica
nastanka vinske kleti- zidanice, ki je
bila zgrajena leta 1834. Ponudba vin
rednih trgatev, kakor tudi vin
posebnih trgatev po katerih je
vinogradništvo Dolc še posebno
poznano je zelo pestra in široka.

Prosimo, da Vašo
udeležbo
potrdite najkasneje
do torka, 18. 12. 2018,
na elektronski naslov
vinski.vecer@gmail.com,
ali telefonsko številko
051-816-051

Veselimo se
srečanja
z Vami!

