
  

 

 Vabljeni na Vinski večer v 
Hiši kulinarike in turizma z 

vinarjem Kleti Colja. 

in izbrano kulinariko izpod rok 
študentov  

Višje strokovne šole, smer 
gostinstvo in turizem, na Grmu 
Novo mesto – centru biotehnike 

in turizma 

in njihovih mentorjev 

16. 3. 2017, 

s pričetkom ob 18. uri. 

Gostišče na Trgu, Hiša 
kulinarike in turizma 

Glavni trg 30 

8000 Novo mesto 

 
 

Vinski večer v Hiši 
kulinarike in turizma 

 

  

 

 
 
 
 

POZDRAV IZ BRANIŠKE 
DOLINE PO GRMSKO 

 
 
 
 

Pisani spomladanski grižljajčki   
s pinelo, suho, trgatev 2015 

 
 

»Pomladna kreacija«  
s študentskim kulinaričnim navdihom 

 
Parmezanovi tulčki s pršutom  

Na  hrenovi strjenki ob mariniranem 
motovilcu 

ter kremi črnih oliv 
Malvazija, suho, 

trgatev 2015 
**** 

 
Maslena regratova rižota treh žit s 

 poširanim jajčkom 
Zelen, suho,  
trgatev 2015 

**** 
S 

vinjska ribica po vipavsko 
na špinačni peni  

v družbi kvašene nadevane blazinice 
 in gomoljaste zelenjave 
 Cabernet sauvignon, suho,  

trgatev 2013 
**** 

 
Sorbet »Carmi« 

s sladkim nabodalcem 
 

Penina Carmi, polsuho,  
trgatev 2012 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Gostišče na Trgu, 
Hiša kulinarike in turizma 

Glavni trg 30 

8000 Novo mesto 

 

 

E-mail: vinski.vecer@gmail.com 

Z veseljem Vas vabimo na Vinski večer v 

Hiši kulinarike in turizma, ki se bo odvijal 

v četrtek, 16. 3. 2017, ob 18. uri. 

Predstavljali bomo vina iz Kleti  

Predstavitev in pokušanje vin bomo 

popestrili s postrežbo jedi ter z glasbenim 

programom. 

 

Cena na osebo je 18 evrov. 

Vinska klet Colja se nahaja v Braniški dolini, 

tik ob glavni cesti Sežana – Nova Gorica, v 

zaselku Steske. Vinogradi Colja ležijo na 

sončnih pobočjih Braniške doline. Zelo 

rodovitna, ilovnata lapornata tla in 

prepletanje sredozemsko – kontinentalnega 

podnebja pripomorejo k izredni kakovosti 

vinske trte.V vinogradih Colja je zasajenih 

60 % belih in 40 % rdečih sort vinske trte. S 

tradicionalno vzgojo in manjšo 

obremenjenostjo vinske trte obdelujemo 6,5 

ha vinogradov. Naša vina so raznolika. 

Nekatera vas prepričajo s čarobnostjo in 

eleganco, druga nagovorijo drzno in igrivo. 

Za vsa pa je značilno, da so harmonična in 

prijetna. 

 

 

Dobro vino združuje dar narave in znanje 

vinarja. Spoštujmo njegovo dediščino, 

uživajmo ga z občutkom. Naj bogati 

trenutke, ko smo s svojimi bližjimi. Ljubimo 

vino, a ga ne zlorabljajmo. 

 

 

 
Prosimo, da Vašo udeležbo potrdite 
najkasneje do 14. 3. 2017, na naš 
elektronski naslov vinski.vecer@gmail.com, 
ali na telefonsko številko 051 681 945, 
kamor sporočite ime in priimek osebe 
oziroma oseb, ki se bodo udeležile dogodka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

»Vino ima dušo  
 

in ta poje, 
 

vendar le redkim izbrancem 
 

je dano slišati to pesem«. 
 

Klet Colja 
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