
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.

Akce Na břehu Rhôny
říjen–prosinec 2019

Karlín

Štěpán hraje Terce
Živá hudba ke sklence dobrého vína. Tento večer naše hos-
ty hudbou potěší Štěpán hraje Terce. 

Crossroad Bros
Ke sklence dobrého vína zahraje duo Crossroad Bros  
z Karlových Varů covery známých písní.

Štěpán hraje Terce
Živá hudba ke sklence dobrého vína. Tento večer naše hos-
ty hudbou potěší Štěpán hraje Terce. 

 
Crossroad Bros

Ke sklence dobrého vína zahraje duo Crossroad Bros  
z Karlových Varů covery známých písní.

Začátek hudebních večerů je vždy od 19.00 h a cena 
vstupného na jednotlivé koncerty je 60 Kč/os.
Rezervace jsou možné na tel.: 733 785 577, on-line na našem 
webu nebo na Restu.
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Soirée fromages et vins 
/ Sýry a víno

 Karlín    degustace
Elegantní vína a ušlechtilé sýry k sobě patří. Obojí společně ochut-
náme v rámci jedné degustace. Párovat budeme jemné sýry s cré-
mantem a champagne, vyzrálé sýry s plnými extraktivními víny, 
nebudou chybět sýry z kravského, ovčího i kozího mléka. Máte-li 
rádi sýry a zajímá vás jak mohou vhodně zvolená vína podtrhnout 
chuťový zážitek z nich, neměli byste na této degustaci chybět.

18.30 h / Cena za osobu 690 Kč

Filmový večer s kaviárem

 Karlín    Film
Na tento večer pro naše hosty připravíme projekci filmu Bottle 
Shock. O hladu a žízni během projekce u nás hosté rozhodně 
nebudou, pro každého bude připraven „Movie degustační set“,  
ve kterém nebude chybět ani miska popcornu.
Navíc při objednání celé láhve jakéhokoli vína společně s plechov-
kou kaviáru, získá zákazník 50% slevu na kaviár. 18.30 h

Ústřice a kaviár

 Karlín    degustace
Ať už patříte mezi ty, kteří ústřice a kaviár konzumují pravidelně 
nebo mezi ty, kteří by tyto delikatesy rádi ochutnali úplně poprvé, 
zveme Vás k nám v těchto dnech, kdy je budeme podávat.
Pochutnat si budete moci na čerstvých ústřicích z Bretaně nebo 
Normandie, špičkovém kaviáru Calvisius a šampaňském či cré-
mantu. Vybereme také další vína z naší nabídky, která připravené 
delikatesy vhodně doplní a vykouzlí s nimi báječný gurmánský zá-
žitek.
Navíc při objednání celé láhve jakéhokoli vína společně s plechov-
kou kaviáru, získá zákazník 50% slevu na kaviár.
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Hudba

Goûter la cave

 Karlín    degustace    speciál
Počínaje datem 1. října 2019, opět po letní pauze pořádáme 
tuto oblíbenou akci. Pravidelně každé úterý představíme jedno 
vinařství formou degustačního setu tří různých vín z vybrané 
domény za zvýhodněnou cenu. Číšník hostům individuálně 
představí vybraná vína a na plátně budeme promítat fotografie 
nebo videa z vinařství. Do výběru vždy zařazujeme tři druhy 
vína po 1 dcl. Hosté budou moci díky zařízení Coravin ochutnat 
i vína, která po sklence běžně nenabízíme.

každé úterý v měsíci

Ústřice a kaviár

 Karlín    degustace
Ať už patříte mezi ty, kteří ústřice a kaviár konzumují pravidelně 
nebo mezi ty, kteří by tyto delikatesy rádi ochutnali úplně poprvé, 
zveme Vás k nám v těchto dnech, kdy je budeme podávat.
Pochutnat si budete moci na čerstvých ústřicích z Bretaně nebo 
Normandie, špičkovém kaviáru Calvisius a šampaňském či cré-
mantu. Vybereme také další vína z naší nabídky, která připravené 
delikatesy vhodně doplní a vykouzlí s nimi báječný gurmánský zá-
žitek.
Navíc při objednání celé láhva jakéhokoli vína společně s plechov-
kou kaviáru, získá zákazník 50% slevu na kaviár.

Degustace jednoodrůdových vín z Rhôny

 Karlín    degustace
Pro vinařskou oblast jižní Rhôny jsou typická spíše víceodrůdová 
vína, ale i tady někteří naši vinaři produkují báječná vína z jedné 
odrůdy. A právě na ty se tento večer zaměříme.
Tato vína vinaři vyrábí v malých šaržích v omezeném počtu lahví 
a pro některé z nich budeme muset sáhnout do archivu v našem 
humidoru. Nenechte si ujít možnost pestré degustace a ochutnat 
všechna tato exkluzivní vína pohromadě.
Součástí degustace je také drobné občerstvení.
 od 18.30  h / cena za osobu 790 Kč
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Snažíme se šetřit životní prostředí, proto tiskneme na recyklovaný papír. Prosíme, neničte tento program.  
Čím méně jich budeme muset dotisknout, tím více společně pomůžeme přírodě. Děkujeme!


