
Bonne Écoute  
/ Večer s živou hudbou

 Za Rohem    živá hudba
Dobrá vína z Rhôny s tóny hudebního doprovodu, Vás naladí na tu 
správnou notu. Další ze série pravidelných hudebních večerů, ten-
tokrát v rytmu rock ̀ ǹ  rollu dua Martina Sedláka & Jendy Nováka. 
Rezervace možné přes portál restu.cz 19.00 h

Bonne Écoute  
/ Večer s živou hudbou

 Výtoň    živá hudba
Dobrá vína z Rhôny s tóny hudebního doprovodu, Vás naladí na 
tu správnou notu. Další ze série pravidelných hudebních večerů, 
tentokrát v rytmu blues „říznutého“ troškou jazzu v podání kapely 
Crossroad Bros.
Rezervace možné přes telefon 733 785 377. 19.00 h 

Bonne Écoute  
/ Večer s živou hudbou

 Za Rohem    živá hudba
Dobrá vína z Rhôny s tóny hudebního doprovodu, Vás naladí na 
tu správnou notu. Další ze série pravidelných hudebních veče-
rů, tentokrát v rytmu francouzského chansonu v podání Gaca  
Novomesského a jeho kolegyně Lindy.
Rezervace možné přes portál restu.cz 19.00 h

Bonne Écoute  
/ Večer s živou hudbou

 Výtoň    živá hudba
Dobrá vína z Rhôny s tóny hudebního doprovodu, Vás naladí na 
tu správnou notu. Další ze série pravidelných hudebních večerů, 
tentokrát v rytmu blues „říznutého“ troškou jazzu v podání kapely 
Crossroad Bros. 
Rezervace možné přes telefon 733 785 377. 19.00 h

Bon Millésime
/ pondělky z archivu

 Za Rohem     degustace
Každé druhé pondělí v měsíci vybereme několik láhví z našeho 
archivu na Výtoni a společně s Vámi se necháme překvapit, kam 
se uložená vína posunula a čím vším nás ještě dokáží překvapit.
Tyto večery jsou nezávazné, volně přístupné a všechna vína  
z archivu bude možnost ochutnat po skleničkách z omezeného po-
čtu láhví, abychom získali od Vás co nejvíce reakcí na tyto vína.
Rezervace možné přes portál restu.cz 17.00 h

Bonne Écoute 
/ Večer s živou hudbou

 Výtoň    živá hudba
Dobrá vína z Rhôny s tóny hudebního doprovodu, Vás naladí na 
tu správnou notu. Další ze série pravidelných hudebních večerů, 
tentokrát v rytmu blues „říznutého“ troškou jazzu v podání kapely 
Crossroad Bros. 
Rezervace možné přes telefon 733 785 377. 19.00 h

Změny v programu jsou vyhrazeny. Více informací naleznete na našem webu  
(www.nabrehurhony.cz), facebooku (Na Břehu Rhony), instagramu (nabrehurhony.official)  
nebo u naší obsluhy.
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ŘÍJEN Bon Millésime
/ pondělky z archivu

 Za Rohem     degustace
Každé druhé pondělí v měsíci vybereme několik láhví z našeho 
archivu na Výtoni a společně s Vámi se necháme překvapit, kam 
se uložená vína posunula a čím vším nás ještě dokáží překvapit.
Tyto večery jsou nezávazné, volně přístupné a všechna vína  
z archivu bude možnost ochutnat po skleničkách z omezeného 
počtu láhví, abychom získali od Vás co nejvíce reakcí na tyto vína. 
Rezervace možné přes portál restu.cz 17.00 h

Bonne Dégustation:  
/ (ne)rhônská vína num. III.

 Za Rohem     degustace
Že v našem výběru najdete také vína, která nezapadají do apelace 
Côtes du Rhône, jsme Vás už párkrát přesvědčili. Jelikož máme 
„v rukávu“ pár nových kousků, které jak tradicí, tak svojí chutí  
vybočují z naší standardní nabídky, připravili jsme si pro Vás třetí 
vydání (ne)rhônských vín.
Společně s Anet a Martinem se pustíte do ochutnávky další vlny 
těchto vín, tentokrát z oblastí Loire, Jura, Alsace, Champagne  
a městečka Dions. Rezervace možné na čísle 721 907 746.

18.00 h / Cena degustace včetně občerstvení je 690 Kč

Bonne Écoute  
/ Večer s živou hudbou

 Za Rohem    živá hudba
Dobrá vína z Rhôny s tóny hudebního doprovodu, Vás naladí na 
tu správnou notu. Další ze série pravidelných hudebních veče-
rů, tentokrát v rytmu rock `ǹ  rollu dua Martina Sedláka & Jendy  
Nováka. 
Rezervace možné přes portál restu.cz 19.00 h
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rů, tentokrát v rytmu rock `ǹ  rollu dua Martina Sedláka & Jendy  
Nováka.
Rezervace možné přes portál restu.cz 19.00 h


