DEGUSTACJA TRUNKÓW
REGIONALNYCH

DEGUSTACJA
WINA REGIONALNE
Na Sandomierszczyźnie od XIII wieku z powodzeniem uprawiano winorośl oraz prowadzono sprzedaż wina gronowego
eksportowanego do wielu kraj ów europejskich. Dzięki specyficznym warunkom geograficznym i klimatycznym uprawa
winorośli na Ziemi Sandomierskiej jest nie tylko możliwa, ale
pozwalała wytwarzać wysokogatunkowe wino gronowe.
Zapraszamy w kulinarną podróż sandomierskim szlakiem
winiarskim. Włosi mawiają, że posiłek bez wina, sam w sobie
jest już karą. Podczas kameralnego wieczoru z winem zabierzemy Państwa w podróż z regionalną kuchnią i wybornym
winem z Sandomierza.
Degustacja win podlega indywidualnej wycenie i zależy od
rodzaju i ilości win przeznaczonych do degustacji. W zależności od charakteru spotkania w degustacji może brać udział
winiarz prezentujący swoje wina (winemaker) jak również
sommelier Hotelu Sarmata. Atrakcyjną formą pamiątki dla
uczestników degustacji może być kieliszek degustacyjny
z grawerem logo Sandomierskiego Regionu Winiarskiego.

Winnice regionalne
Do degustacji przeznaczamy wyłącznie najlepsze
wina pochodzące z regionalnych winnic, będące
wizytówką Ziemi Sandomierskiej, w tym wina
z medalami na krajowych konkursach win.
Winnica Płochockich
Winnica Sandomierska
Winnica Nad Jarem

DEGUSTACJA
WINA REGIONALNE

* Winnica Faliszowice i Winnica Dominikańska - brak win w ofercie sprzedaży - plantacje badawcze

DEGUSTACJA
WÓDKI I MIODÓW
Sandomierz w okresie średniowiecza należał do ważnych miast
na szlaku handlowym oraz posiadał prawo składu. To w piwnicach sandomierskich powstałych w okresie XIII—XVI wieku
składowano zacne trunki z regionu: miody pitne oraz wódkę.
Zachęcamy do degustacji produktów regionu Ziemi Sandomierskiej, w winiarni Hotelu Sarmata, wśród ścian z wapienia jurajskiego i posadzek z marmurów świętokrzyskich. Podczas degustacji zebrani Goście zapoznają się z historią miodosytnictwa i
piwnic sandomierskich, przeprowadzą w formie quizu analizę
wzrokową, węchową oraz smakową kilku rodzajów miodów pitnych.
Degustacja trunków regionalnych to doskonałe uzupełnienie
uroczystej kolacji, wieczornego spotkania biznesowego jak również oryginalny pomysł na przerwę kawową. Degustację miodów rekomendujemy jako digestif po posiłku oraz jako dodatek
do deseru. Wódkę Miodową Sandomierską proponujemy na rozpoczęcie spotkania czy wieczornej kolacji.

PROPOZYCJE TRUNKÓW REGIONALNYCH
Wódka Miodowa Sandomierska
Miód Pitny Trójniak
Miód Pitny Dwójniak
Miód Pitny Dwójniak Maliniak
Miód Pitny Półtorak

DEGUSTACJA
WÓDKI I MIODÓW
CENNIK DEGUSTACJI TRUNKÓW REGIONALNYCH
Trunek

Porcja 25 ml

Porcja 50 ml

Wódka Miodowa Sandomierska

3 zł

5 zł

Miód Pitny Trójniak

5 zł

8 zł

Miód Pitny Dwójniak

6 zł

10 zł

Miód Pitny Dwójniak Maliniak

6 zł

10 zł

Miód Pitny Półtorak

7 zł

13 zł

Nasze produktu regionalne to doskonała forma pamiątki
z pobytu w Sandomierzu oraz unikatowa prezentu dla Państwa Gości.

