Prodej vstupenek na Mezinárodní
mistrovství ČR v sekání sektů zahájen!!

SOBOTA 16. června 2012 od 15.00hod
VINNÉ SKLEPY U JEŇOURA PRUŠÁNKY NECHORY
Dovolujeme si Vás pozvat na enogastronomické setkání plné
šumivých vín z Moravy, Champagne, sektů z několika kontinentů,
moravského tichého vína, samozřejmě dobré zábavy, výborného jídla
a gurmetských prožitků.
Letošní již 8. ročník Vám nabídne napínavý sommelierský souboj, široký
výběr tichých vín ze všech čtyř moravských podoblastí a hlavně pestrou
škálu sektů a šumivých vín z celého vinného světa. Dále se můžete těšit na
originální Jeňourův rautový stůl plný nových i prověřených dobrot, grilování
pod širým nebem či opékané selátko, večerní zábavu při cimbálu.
Samozřejmě nebude chybět několik pokusů o zápis do knihy rekordů.
Proto neváhejte a rezervujte si vstupenky co nejdříve!

Cena vstupenky 2 000,- Kč/os
Rezervace vstupenek a bližší informace:
Libor Nazarčuk - 606 202 595, info@moravskysommelier.cz
www.moravskysommelier.cz
Informace o možnostech ubytování: 605 276 362, jana@ujenoura.cz

Program 8. ročníku Mezinárodního
mistrovství ČR v sekání sektů
Sobota 16. června 2012
Vinné sklepy U Jeňoura a Hotel Beatrice Prušánky - Nechory
GPS: 48°50' 34.186”N, 16°59' 11.774”E

15.00 Welcome drink
15.30 Semifinále soutěže sommelierů v servisu a sekání sektů
16.00 Otevření sklepa:
* Originální nechorský Jeňourův raut
* Degustace šumivých vín (srovnání sektů vyrobených klasickou metodou kvašením v láhvi
z České republiky a zahraničí např. Slovensko, Rakousko, Francie, Německo, Itálie, Španělsko,
Austrálie, Argentina, Chile…)
* Ochutnávka vín ze všech čtyř moravských podoblastí

19.00 Finále soutěže sommelierů
20.00 Pokus o zápisy do Guinnessovy knihy rekordů
20.45 Vyhlášení výsledků soutěže sommelierů a divácké soutěže
21.15 Pokračování garden party, rautu, degustací…. při cimbálové muzice
Mimo jiné vás čeká:
* „Magnum koutek“ - degustace sektů a Champagne z magnum lahví
* výstava fotografií „Tak jde čas se Sekáním sektů…“ ve foyer Hotelu Beatrice
* nabídka a prodej doutníků
* prodejní prezentace šavlí na sabrage
* exhibice trojnásobného mistra ČR v sekání sektů Milana Krejčího
* ochutnávka výtečných pralinek domácí produkce
* cimbálová muzika
* překvapení
* to vše pod dohledem důstojníků Francouzské armády císaře Napoleona od Slavkova

