Milí přátelé,
pokud Vás na trhu zaujala nabídka rumů, a chtěli byste se o nich dozvědět něco více, tak
máte jedinečnou příležitost, přihlásit se na prodlouženou degustaci, těchto skvělých nápojů.
Účast na takovémto setkání Vám pomůže odhalit odpovědi na některé z otázek, které by
Vás mohli zajímat, a také si v klidu jednotlivé vzorky ochutnat. Svými produkty se představí
Venezuela, Anglie, Dominikánská republika, Barbados, Nicaragua, Německo, Jamajka,
Mauricius a další. Předpokládaná degustační řada by měla obsahovat celkem 24 produktů,
tzn. 21 vzorků rumů, dále Grog Old Royal Navy, přípitek Chupitos a koktejl.
Kurz začíná v pátek odpoledne v 18:00 hodin, a končí v neděli. Odjezd je plánován na
dopoledne. Program pro firmy, nebo uzavřené skupiny jsme schopni různě modifikovat na
základě předchozí dohody. Cena kurzu je 4.900,- Kč a zahrnuje VŠECHNY náklady
s pobytem

spojené,

tzn.

odborný

výklad,

ubytování,

stravování,

vystavení

reprezentativního certifikátu, a veškeré degustační vzorky. Nealko nápoje jako například
čaje, káva, voda, džusy apod. jsou v ceně a bez omezení. Záloha činí 2.000,- Kč, a pakliže
nebude účast zrušena později než 30 dnů před termínem konání, bude použita na storno
poplatek.

PROGRAM
Rum - historie vzniku
Melasa a cukrová třtina
Technologie výroby
Dělení dle síly
Dělení dle barvy
Dělení dle původu
Sklo a koktejly
Rumy a doutníky
Voda a led
Námořnický grog

JÍDELNÍČEK
PÁTEK
Karibská směs nebo guláš s domácím chlebem
CHUPITO – bílý rum, lime nebo hruškový džus, třešeň
Royal Navy Old Grog – (event. se skořicí)

SOBOTA
Vývar s hovězím masem, zeleninou, a domácími nudlemi
Krevety na česneku s plněnou bagetou
Blue Hawai - koktejl
Káva a dezert
Krůtí na tymiánu a šťouchaný brambor
Jamajské kuře s pečeným bramborem
Ovocný salát – Ensalada de fruta

NEDĚLE
Káva, čaj, džus, pečivo, míchaná vajíčka, uzenina aj.

REKAPITULACE
Třídenní rumový degustační kurz

Místo konání:
Paračov č.p. 50 - Strakonice
Začátek: pátek 18:00
Ukončení: neděle do 12:00
Cena: 4.900,- Kč

KONTAKT:
Libor Staněk
603 417 060
info@vino-impression.cz
www.vino-impression.cz
minimální počet účastníků je 6 osob

