»Kraška kuhinja po grmsko«
s študentskim kulinaričnim navdihom

Vabljeni na Vinski večer v Hiši
kulinarike in turizma z vinarjem
Kleti Štoka
in izbrano kulinariko izpod rok
študentov
Višje strokovne šole, smer
gostinstvo in turizem, na Grmu
Novo mesto – centru biotehnike
in turizma
in njihovih mentorjev
19. 1. 2017,
s pričetkom ob 18. uri.
Gostišče na Trgu, Hiša
kulinarike in turizma
Glavni trg 30
8000 Novo mesto

POZDRAV S »KUHNE«
»Brez kraškega pršuta ne gre«
s teranovo penino, suho, trgatev 2011
* * *
Zvitki lososa ob hrenovi peni
in pisanem mozaiku
&
Malvazija, suho, trgatev 2015
Vitovska grganja, suho, trgatev 2015
* * *
Dvobarvna zelenjavna kremna juha
s panceto
* * *
Polnjen roast beef »Terra Rossa«
v teranovi omaki z gratinirano
krompirjevo tortico
in kraškim šopkom
&
Teran PTP, suho, 2015
Carsus, suho, 2011
* * *
Ocvrte fritule na vanilijevi kremi
in kuhano hruško v teranovem likerju
&
Teranov liker
»Jaz čutim danes vseh živih dan.
Moje srce kipi in polje,
moja duša je židane volje,
kot bila bi pila kraški teran«.
(Oton Župančič)

Vinski večer v Hiši
kulinarike in turizma

Klet Štoka

Z veseljem Vas vabimo na Vinski večer v
Hiši kulinarike in turizma, ki se bo odvijal
v četrtek, 19. 1. 2017, ob 18. uri.
Predstavljali bomo vina iz Kleti Štoka.

Štoka je več kot 200 let stara vinska
klet in spada v kraški vinorodni okoliš.
S tradicijo vinogradništva se ukvarja
že peta generacija.

Prosimo, da Vašo udeležbo potrdite
najkasneje do 17. 1. 2017, na naš
elektronski naslov vinski.vecer@gmail.com,
ali na telefonsko številko 040 141 328,
kamor sporočite ime in priimek osebe
oziroma oseb, ki se bodo udeležile dogodka.

Predstavitev in pokušanje vin bomo
popestrili s postrežbo jedi ter z glasbenim
programom.
Cena na osebo je 18 evrov.

Veselimo se srečanja z Vami!
Sama kmetija zavzema 30 hektarjev
(od tega 7 hektarjev vinogradov), na
njih pa uspeva skupno okoli 32.000
trsov. Predvsem refošk, cabernet
sauvignon, Merlot in chardonay.
Blagovna znamka Štoka je bila prvič
predstavljena širšemu trgu leta 1989,
ko smo začeli stekleničiti vina. Veliko
smo se predstavljali na sejmih, tam
pa smo prejeli zlata ter srebrna
odličja.

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

E-mail: vinski.vecer@gmail.com

