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Défilé de chefs 

 Bistro    degustace
Další z pravidelných gurmánských akcí, které pořádáme v našem dejvickém bistru. 
Opět bude na výběr ze dvou degustačních menu, ke kterým Vám samozřejmě rádi 
doporučíme vhodná vína, která kulinářský zážitek ještě umocní. Tentokrát se naši 
kuchaři zaměří na pokrmy ze zvěřiny.

Cena každého menu je 690 Kč / od 17 h.

Večer s živou hudbou

 Bistro    degustace
Přijďte povečeřet nebo na sklenku vína stylově. V tento večer vám k jídlu a pití zahrají 
muzikanti v rytmu blues a známých coverů. Živá hudba v kombinaci s našimi skvělý-
mi víny a pestrou nabídkou chutných pokrmů z našeho menu slibuje, že by mohlo jít 
o výjimečný večer.

cena 100 Kč za os.

Svatomartinská husa

 Bistro    degustace
Celý druhý listopadový víkend bude v našem bistru probíhat svatomartinské hodo-
vání. Naši kuchaři připraví tradiční i méně známé speciality a pokrmy z husího masa, 
od paštiky až po pečínku. Po sklence budeme rozlévat vína, která jednotlivé chody 
vhodně doprovodí a vykouzlí společně s nimi báječný gurmánský zážitek. S rezervací 
raději neotálejte.

Degustace vín

 Vinbý bar    degustace
Přijďte si zahrát na sommeliéry a degustátory. Rozpoznejte společně s dalšími hos-
ty aroma a chuť ve vínech. Tato volná neřízená degustace bude pro hosty zkouškou 
jejich schopností rozpoznávat vůně a chutě a zároveň zábavou. Společně budeme  
o vínech diskutovat a vzájemně budeme doplňovat naše dojmy z degustovaných vín.

390 Kč za os. / od 18.00 h.

Rhonské Vinárium
 Vinbý bar    degustace

Každou středu vždy od 18 hodin připravujeme neřízené degustace vybraného setu vín. Pro 
hosty je vždy připraven degustační set šesti vzorků různých vín, jehož cena je 290,- Kč za 
osobu. Stavte se ochutnávat a objevovat pestré nuance rhonských vín, diskutovat o nich s 
naším personálem nebo ostatními hosty. 290 Kč za os. / od 18.00 h.

Rezervace jsou možné na tel.: 733 786 081(Bistro) a 733 786 080 (Vinný bar) nebo on-line na Restu.
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.


