Firemné eventy-aktivity
CENNÍK

MIEŠANIE VLASTNÉHO CUVÉE
80 €/skupina (4-8 osôb)
trvanie cca 1h

Cieľom je, aby skupina vytvorila v ľubovoľnom pomere objem 0,75l vína s vlastným, utajeným pomerom
použitých základných vín (k dispozícii je niekoľko druhov vína rôznych charakterov).
Toto víno treba riadne označiť a pomenovať.
Ideálny je počet skupín 5 (tj. min. 20 os.)

ŠKOLA VARENIA
maximálny počet osôb 8
trvanie cca 8 hod.

Náš skúsený šéfkuchár vás naučí pripraviť nielen dobre vyzerajúce, ale hlavne chutné recepty podľa vášho
výberu. Zlepšite svoje kulinárske zručnosti, spoznajte nových ľudí a odneste si príjemný zážitok.
•

Kurzy:
1. 3 druhy domáceho kváskového chleba a rohlíkov + maslo 35 € / osoba
2. slovenská klasika (predjedlo, polievka, hl.jedlo, dezert) 45 € / osoba
zemiaky z pahreby, pena z prepáleneho masla, hľuzovka
polievka z pečenej cibule s vajíčkom a kôprom
králik na smotane, karlovarský knedlík, citrón
lekvárové rolky, malinový sorbet, perníková posýpka
3. varíme s vínom (predjedlo, hl. jedlo, dezert) 40 €/osoba
kačacia paštéta, džem z červenej kapusty, marinovaná cibuľa
ryba pomaly varená vo víne, omáčka z vňaťky, zemiakové pyré
krém z pečených jabĺk, pena z bieleho vína, linecký koláčik
4. varíme s vínom 3 hl. jedlá 40 €/osoba
teľacie líčka na víne Alibernet
kuracie prsia, omáčka z bieleho vína
grilovaný pstruh, kôprová omáčka

OCHUTNÁVKA NA SLEPO
15 €/osoba
trvanie cca 30 min. na popis vín + vyhodnotenie

Účastníci dostanú 5 anonymných vzoriek vína v označených pohároch, špeciálne degustačné hárky a krátke
senzorické popisy 10 druhov vín. V degustačných hárkoch budú vymenované rôzne typy vôní a chutí, ktoré
účastníci počas ochutnávania vín, na základe vlastného uváženia zaškrtnú a označia. Takýmto spôsobom
sa dopracujú k základnému senzorickému charakteru jednotlivých vzoriek vína, ktoré si následne môžu
porovnať s priloženými senzorickým popisom vín a pokúsiť sa uhádnuť odrodu vína.

GOLF
cena na vyžiadanie
počet osôb 5-50
trvanie cca 2h

Golfové ihrisko v Šuranoch je ako stvorené na spoločný oddych na čerstvom vzduchu. Využiť môžete všetky
tréningové plochy vrátane výstroje pre každého účastníka. Vybrať si môžete hneď z troch aktivít, ktoré
môžete skúsiť všetci spoločne, alebo v menších skupinkách.
1. patovacia a odpaľovacia súťaž
2. footgolfový turnaj (18 jamiek, ktoré triafate kopaním do futbalovej lopty)
3. súťaž v lukostreľbe
Zabezpečíme:
- doprava na ihrisko a späť do Château Rúbaň

