Vabljeni na Vinski večer v Hiši
kulinarike in turizma
19. 11. 2015,
z začetkom ob 18. uri
Gostišče na Trgu, Hiša
kulinarike in turizma

MENU
Pozdrav iz kuhinje
Belokranjska pogača in belokranjska špehovka
METLIŠKA PENINA, suho, letnik 2013
Mesni: Belokranjski tris
semiška klobasa s hrenom, tlačenka in jesenska
solatka
Vegi :Medeni bajnofški sir v družbi jesenske
solatke in motovilca
CHARDONNAY, suho, letnik 2014

Glavni trg 30

***

8000 Novo mesto

Domači ravioli,
polnjeni s hokaido bučo, grahovo peno in zelišči
CHARDONNAY, suho, letnik 2014
***
Mesni: Pečena račja prsa na kostanjevem pireju
s špinačnim štrukljem in glazirano rdečo peso
Vegi :File lososa na kostanjevem pireju s
špinačnim štrukljem in glazirano rdečo peso
Vino 1: PORTUGALKA, suho, letnik 2015
Vino 2: METLIŠKA ČRNINA PTP, suho, letnik
2012
***
Carjevičeva tortica
z ajdovim biskvitom
KOLEDNIK-LAŠKI RIZLING, pozna trgatev,
sladko, letnik 2014

Vinski večer v Hiši
kulinarike in turizma

Vinska klet Metlika

Z veseljem Vas vabimo na Vinski večer v
Hiši kulinarike in turizma, ki se bo odvijal
v četrtek, 19.11. 2015, ob 18. uri.
Predstavljali bomo vina iz vinske kleti
Metlika.
Predstavitev in pokušanje vin bomo
popestrili s postrežbo belokranjskih jedi
ter z glasbenim programom.
Cena na osebo je 16 evrov, za 2 osebi pa
26 evrov.

VInska klet Metlika, ima v Beli Krajini vse trte
na mili klimi in ter prijetni zemlji, tako da so
se trte skozi zgodovino vinogradništva
udomačile.

Prosimo, da Vašo udeležbo potrdite
najkasneje do torka, 17.11.2015, na naš
elektronski naslov vinski.vecer@gmail.com,
ali na telefonsko številko 041 767 654, kamor
sporočite ime in priimek osebe oziroma oseb,
ki se bodo udeležile dogodka.

Leta 1909 so ustanovili prvo Vinarsko zadrugo
v Metliki, leta 1929 pa so zgradili prvo
zadružno vinsko klet.
Pod zemljo zgrajena klet, dolga kar 108
metrov, ki je tunelskega tipa. Z letno
proizvodnjo 750.000 litrov vina, zadružna klet
pokriva celotni vinorodni okoliš Bele Krajine.
Vinska klet ima tudi dve vini z oznako PTP, kot
rdeče vino Metliška črnina, in Belokranjec, ki
je prvo belo vino, ki je prejelo oznako PTP.

Veselimo se srečanja z Vami!

Gostišče na Trgu,
Hiša kulinarike in turizma
Glavni trg 30
8000 Novo mesto

E-mail: vinski.vecer@gmail.com

