
Všechny nabízené produkty bude mozné na míste zakoupit.
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dd oo mm áá cc íí cc hh uu zz ee nn ii nn  Pepíckovo reznictví a uzenárství ze Zatcan, všechny
uzeniny jsou bezlepkové, bez konzervantu a chemie.

dd ee gg uu ss tt aa cc ee vv íí nn aa nejlepší vína Jizní Moravy

pp ii vv oo zz mm aa ll éé hh oo pp ii vv oo vv aa rr uu Pivovar Chotebor, který vyrábí pivo
tradicní ceskou technologií z moravského sladu, zateckého chmele a vody z ceskomoravské
vrchoviny. Choteborské pivo kvasí v otevrených kádích, dokvašuje v lezáckých tancích, má
výbornou plnost, ríz, barvu, penivost a harmonickou horkost

oo cc hh uu tt nn áá vv kk aa ss ýý rr uu Kysucké domácí sýry jsou vyrábené rucne. Jsou ze
100% kravského mléka, bez écek a ochucovadel, na povrchu jen jemne solené.

Nechte se inspirovat naší výzdobou slavnostní tabule a vánocních
dekorací od Anety Krízkové – Heckové.
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