DEGUSTÁCIE NA PURUSE 2022
V našej ponuke máme štandardne tri varianty degustácií, na základe ktorých je možné si vybrať tú
najvhodnejšiu pre vašu skupinu. Nakoľko štandard niekedy nemusí byť práve to, čo hľadáte je
možné kombinovať množstvo vína v degustácii podľa aktuálneho platného cenníka vín Víno Purus.

Môžete si vybrať z troch variant:
Varianta A (Degustácia Začiatočník / Beginner / Anfänger )
Degustácia zahŕňa 5 vín z produkcie VÍNO PURUS (3x biele, 1x rosé a 1x červené víno).
syrové misy, domáce pochutiny, košíčky s pečivom a minerálka. Degustácia sa uskutočňuje
v priestoroch vinárstva, v technologickej časti, alebo podľa priaznivého počasia vo
vonkajších priestoroch vo vinohradníckej záhrade.
Cena je 14 Euro s DPH/osoba
Doba trvania: približne 60 minút
Varianta B (Degustácia Pokročilý / Intermediate / Fortgeschrittener)
Ochutnávka zahŕňa 6 vzoriek vín VÍNO PURUS (4x biele, 1x rosé a 1x červené víno), syrové
misy, domáce pochutiny, pagáčiky, košíčky s pečivom a minerálka. Degustácia sa
uskutočňuje v priestoroch vinárstva, v technologickej časti, alebo podľa priaznivého
počasia vo vonkajších priestoroch vo vinohradníckej záhrade.
Cena je 16 Euro s DPH/osoba
Doba trvania: približne 90 minút
Varianta C (Degustácia Znalec / Expert / Experte )
Na tejto ochutnávke sa degustuje 8 vzoriek vína VÍNO PUUS, (1x Frizzante, 4x biele, 1x rosé
a 2x červené víno), syrové misy, domáce pochutiny, klobáska, pagáčiky, tradičné
kraľovanské cesnakáče, košíčky s pečivom a minerálka. Degustácia sa uskutočňuje
v priestoroch vinárstva, v technologickej časti, alebo podľa priaznivého počasia vo
vonkajších priestoroch vo vinohradníckej záhrade.
Cena je 25 Euro s DPH/osoba
Doba trvania: približne 120 minút

Výklad o vínach priamo záleží od toho, aké majú ľudia skúsenosti s vínami.
Začiatočníkom sa výklad ponúkne jednoduchší a potom budeme výklad trochu rozširovať a
konkretizovať o technológiu spracovania a práce vo viniciach. Taktiež si treba uvedomiť,
čím náročnejšia je degustácia tým dlhšie bude trvať.
Degustáciu je možné viesť aj v angličtine, alebo v nemčine. Každú degustáciu
kalkulujeme individuálne, v prípade zmeny počtu vzoriek, alebo zmeny miesta konania.
Neváhajte
áhajte nás preto kontaktovať v časovom predstihu (info@vinopurus.sk),
(info@vinopurus.sk) aby sme
vedeli zabezpečiť všetko v Vašej spokojnosti. V závislosti od počtu hostí (nad 12 osôb) sa
degustácie uskutočňujú mimo priestorov vinárstva, v 400 – ročnej historickej pivnici na
námestí v Modre, tzv. Pivnica u Pradeda, kde je možnosť do 50 osôb.
V letných mesiacoch robíme degustácie a eventy na záhrade, ktorá je súčasťou vinárstva
a poskytuje nádherný priestor a atmosféru na vychutnávanie vína v Malých Karpatoch.

Eventy na záhrade
Degustácia spojená s gastronomickým zážitkom v srdci Malých Karpát
Pre Vás a Vašich hostí vieme pripraviť aj degustáciu spojenú s lahodným jedlom formou
cateringu. Ponuku Vám pošleme dopredu, na výber sú 3 možnosti bohatého menu.
(Catering je možné objednať od 12 a viac hostí)

Na konci záhrady je aj vinohrad, kde je pripravená vždy vzorka, ktorú degustujeme
priamo tam a rozprávame sa o vinici, aj o jej pestovaní. Vinica ponúka nádherné výhľady,
tiché prostredie a príjemný zážitok z vína. Príďte to zažiť do Modry a ochutnať kvalitné
slovenské vína. Tešíme sa na Vašu návštevu.
Rasťo a Klaudia

