Vabljeni na Vinski večer v Hiši
kulinarike in turizma
17. 12. 2015,
z začetkom ob 18. uri
Gostišče na Trgu, Hiša
kulinarike in turizma
Glavni trg 30
8000 Novo mesto

Ribja pašteta, povaljana v zelenih
drobtinah s popečenim kruhkom
SEMIŠKA PENINA, letnik 2007, zelo suho
Hladna predjed
Mariniran losos na rukoli z nežno solatko
SEMIŠKA PENINA, polsuho
********
Topla predjed
Kozice po naše s popečeno masleno polento
*******
Glavna jed
Mesni (Rožnato zapečena svinjska ribica na
rižoti z jurčki, peno bajnofškega sira in
sotirano julienne zelenjavo)
Vegetarijanski (Pečen file postrvi z
zelenjavnim pirejem in julienne zelenjavo)
ROSE PENINA, polsuho
*******
Sladica
Lešnikova strjenka s kuhano hruško,
odišavljena z likerjem smrekovih vršičkov
JANTARNA PENINA, polsuho

Vinski večer v Hiši
kulinarike in turizma

Klet semiške penine
Simonič
Z veseljem Vas vabimo na Vinski večer v
Hiši kulinarike in turizma, ki se bo odvijal
v četrtek, 17. 12. 2015, ob 18. uri.
Predstavljali bomo penine iz kleti
Simonič, v družbi vinarja Ivana Simoniča.
Predstavitev in pokušanje penin bomo
popestrili s postrežbo jedi ter z glasbenim
programom.
Cena na osebo je 16 evrov, za 2 osebi pa
26 evrov.

V družini Simonič je vinogradništvo tradicija
večih rodov. Konec devetdesetih let 20.
stoletja pa se je Ivan Simonič odločil usmeriti
se v proizvodnjo penin in postal prvi privatni
pridelovalec penin v Beli Krajini.

Prosimo, da Vašo udeležbo potrdite
najkasneje do 15. 12. 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.

Vinogradi družine Simonič se nahajajo v
Belokranjskem
vinorodnem
okolišu,
v
Semiču, na področju Črešnjevca in Semiške
gore. To so posebne sončne lege, kar skupaj
s kvaliteto zemlje omogoča pridelavo grozdja
v kvaliteti, primerni za penine.
Vse penine so pridelane izključno po klasični
šampanjski metodi, z drugim vrenjem v
steklenici.

Veselimo se srečanja z Vami!

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

E-mail: vinski.vecer@gmail.com

