Šumivý program

15.00 Welcome drink
Red & White party Paul Chollet – nabídka šumivých vín našeho tradičního partnera
z Francie v netradičním podání
15.30
*

Semifinále soutěže sommelierů v servisu a sekání sektů

*

Degustace šumivých vín (srovnání sektů vyrobených klasickou metodou kvašením
v láhvi z České republiky a zahraničí např. Slovensko, Slovinsko, Rakousko, Maďarsko,
Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Austrálie, J.A.R., Nový Zéland, Chile, …)
Ochutnávka tichých vín ze všech čtyř moravských podoblastí

*

Pokus o zápisy do Guinnessovy knihy rekordů

*

Každých 33 minut setneme láhev Champagne Vilmart pro vylosovaného diváka

*

Sekání sektů diváky pod dohledem mistrů tohoto oboru – sabrage s přispěním na
charitativní projekt. Ti nejlepší se utkají na pódiu o titul Sekáč roku!

*

Soutěž o nejrychlejší vypití nejmenší láhve šumivého vína na čas – pokus o překonání
jednoho z rekordů, výtěžek opět poputuje na charitativní projekt

*

Možnost podílet se na vzniku zcela nového cuvée pro limitovanou řadu šumivého vína
s docentem Milošem Michlovským

*

Exhibice trojnásobných mistrů ČR v sekání sektů Milana Krejčího a Kamila Prokeše

17.00 První vertikální ochutnávka Champagne Louis Roederer Cristal v ČR – unikátní
degustace ročníků 2002, 2004, 2005, 2006 cuvée Cristal brut. Degustaci vede p. Zlatko
Míčka. Cena ochutnávky je plzeňských 2.015,-Kč/os.
Šampaňské, které bylo vyrobeno na objednávku a pro osobní potřebu cara Alexandra II. Tak v roce 1876
vznikla láhev z křišťálu s tím nejlepším ze sedmi grand cru vinic. Jako nultý vzorek Vám představíme
Roederer Vintage 2003 – ročník, ve kterém prestižní cuvée tohoto Maison de Champagne nebylo vyrobeno,
jelikož toto champagne je vyráběno pouze ve „velkých“ ročnících. Tyto šumivé skvosty si vychutnáte ze
skleniček navržených a vyrobených přímo pro cuvée Cristal.

19.00 Finále soutěže sommelierů
20.30 Vyhlášení výsledků soutěže sommelierů
a divácké soutěže
21.00 Pokračování garden party, rautu, degustací, …
při cimbálové muzice
23.00 Gulášovka takřka půlnoční
01.00 Závěr akce

Kulinářský program
*

Originální Jeňourův raut ve sklepních prostorách

*

Odpolední grilování na Vinařském dvoře

*

Opékaná selátka

*

Nabídka našich pralinek z belgické čokolády

*

Ochutnávka letních osvěžujících „fingerfood“ od našich kuchařů

Dále Vás čeká…
*

Uvítání vojáky francouzské armády Středoevropské Napoleonské společnosti

*

Golfový turnaj „Šumivé greeny“ 12.6.2015 - info: mjandora@austerlitz.org

*

Nabídka a prodej doutníků

*

Prodejní prezentace šavlí na sabrage

Cena vstupenky 2.400,- Kč/os.
Rezervace vstupenek a bližší informace:
Jana Čadík +420 605 276 362
jana@ujenoura.cz
WWW.UJENOURA.CZ
WWW.FACEBOOK.COM/SEKANISEKTU

