DEGUSTACE KÁVY
POVÍDÁNÍ U KÁVY O KÁVE
ANEB
JAK SI POCHUTNAT NA KÁVĚ I DOMA
Motto
V rámci degustace se seznámíme s klasickými i moderními
metodami domácí, ale i kavárenské přípravy kávy.
ochutnáte kávu připravenou pomocí moka konvičky,
překapávanou, z French pressu, ale také moderními
technologickými zařízeními CHEMEX, DRIP V60,
Aeropress a dalšími.

10 - 20 osob | 75 min

245,- Kč / osoba

DEGUSTACE KÁVY
POVÍDÁNÍ U KÁVY O KÁVE
ANEB
JAK SI SPRÁVNĚ OBJEDNAT KÁVU
Motto
V rámci povídání se zákazníci seznámí s historií pití kávy,
se základními postupy baristické přípravy kávy a
terminologií. Víte, zda je více kofeinu v ristrettu, espressu
nebo dopiu? Jaký je rozdíl mezi caffè latte a latte
macchiato?

do 4 osob | 60 min

385,- Kč / osoba

DEGUSTACE RUMU
CESTA PŘES KARIBIK
Motto
Plujte s námi Karibikem. Vyplujeme z Barbadosu směrem
na Jamajku, poté nabereme síly u břehů Venezuely, a
nakonec zamíříme na Kubu. A možná cestou nabereme
posádku na Tortuze?

od 5 osob | 60 min

690,- Kč/osobu (5 x 2 cl vzorky)
nebo
3 000,- Kč paušál + konzumace 60 Kč/2 cl vzorek

DEGUSTACE RUMU
KÁVA, SHERRY A JUICE
Motto
Cukr, káva, čokoláda… Každý zná tuto dětskou říkanku,
ale znáte i tuhle: Káva, sherry, juice…? Pokud ne, pojďte s
námi poznat, co spojuje tyto tři nápoje dohromady.

od 5 osob | 60 min

720,- Kč/osobu (5 x 2 cl vzorky)
nebo
3 000,- Kč paušál + konzumace 65 Kč/2 cl vzorek

DEGUSTACE VÍNA
PROCHÁZKA MORAVSKÝMI VINICEMI
Motto:
Během degustace se seznámíme s výrobou bílých a červených
vín, navštívíme 2 středně velké vinařské podniky a 3 malé
vinaře, podíváme se, jak zraje víno ve 4 moravských vinařských
podoblastech a hlavně ochutnáme 10 vzorků špičkového vína.

10 - 20 osob | 75-90 min

350,- Kč/osoba – 10x5cl vzorky
nebo
3 000,- Kč paušál + 24,- Kč/dcl dle skutečné potřeby
V ceně je zahrnuta voda, chléb a sýry k degustaci.

