
ZIMNÍ SOBOTY 
NA SAVOYI

16. 1. OYSTER & CHAMPAGNE                                               
Degustace šampaňských vín se společností  
VinoVinoVino a večerní menu s párováním 
Champagne.

30. 1. GALA VEČER                                                
Prezentace a degustace vín z  vinařství Gala. 
Svá vína s vášní a pokorou sobě vlastní přijede 
osobně z Moravy představit pan Jaromír Gala, 
vinař duší i srdcem. Večerní menu napárované 
na neskutečně lahodná vína z tohoto 
rodinného vinařství na pomezí Pálavy.

13. 2. LANÝŽOVÉ MENU S VÍNY Z PIEMONTU                                                 
Jedinečná možnost potkat Jiřího Markuzziho ve 
Špindlu. Tento přední dodavatel bude nabízet de-
gustaci vín ze svého portfolia. V restauraci budete 
moci ochutnat menu na téma zimního lanýže.

27. 2. RAKOUSKÉ ALPY VE ŠPINDLU                                                 
Zažijte gastronomii rakouských Alp - odpolední 
degustace rakouských vín se společností  
VinoVinoVino a večerní menu s rakouskými  
specialitami. Vše završené rakouskými pálenkami  
z oblasti Wachau a Kamptal.

13. 3. BOURGUNSKÁ OCHUTNÁVKA                                                  
Ochutnávka burgundské kuchyně a degustace 
typických odrůd Chardonnay a Pinot Noir  
se společností Vinit. Jako digestive můžete  
v našem baru vyzkoušet francouzský bylinný  
likér Chartreuse.

27. 3. STŘEDOMOŘÍ A ITALSKÁ VÍNA                                                
Odpolední degustace vín z portfolia  
La Fattoria. Večer ochutnávka ryb a mořských 
plodů v kombinaci s rozmanitými víny  
ze slunné Itálie. Jako digestiv doporučujeme  
grapu z nabídky tohoto předního dovozce  
italských vín a destilátů.

Rezervace: tel.: +420 734 165 226, e-mail: savoya@savoy.cz
Hotel Savoy Špindlerův Mlýn, Harrachova 23, 543 51 Špindlerův Mlýn

HENNESSY BAR OD 15:00 HOD.:
degustace vín s prezentací od našich dodavatelů a vinařů 

RESTAURANT SAVOYA OD 18 HOD.:
exkluzivní menu napárované s víny.
Doporučujeme včasné rezervace vašeho stolu na večer.



WINTER SATURDAYS AT SAVOY

16. 1. OYSTERS  & CHAMPAGNE
Champagne degustation with our supplier  
VinoVinoVino and dinner menu including  
champagne pairing.

30. 1. GALA VEČER                                                
Presentation and tasting of Moravian wines  
from the Gala winery. Wines will be presented  
in person by Mr. Jaromír Gala. In the Savoya 
restaurant, we will then offer you an exclusive 
menu paired with Mr. Gala‘s wines.

13. 2. PIEDMONT  DAY WITH JIŘÍ MARKUZZI                            
Unique opportunity to meet Jiří Markuzzi in Špindl. 
Mr. Markuzzi will offer selected wines from  
his portfolio. You can enjoy winter truffle menu  
in the restaurant.

27. 2. AUSTRIAN ALPS IN ŠPINDL                                              
Gastronomy of the Austrian Alps - afternoon  
tasting of Austrian wines with VinoVinoVino  
supplier and dinner menu with Austrian specialities. 
End the evening with quality Austrian spirits from  
the Wachau and Kamptal regions.

13. 3. BOURGOGNE DEGUSTATION                                               
Tasting of Burgundian cuisine and typical wine 
varieties as Chardonnay and Pinot Noir with 
our wine supplier Vinit.  As a digestif you can try 
French herbal liqueur Chartreuse in our bar.

27. 3. MEDITERRANEAN AND ITALIAN WINES                        
Selection of fish, seafood, grappa and a varieties 
of Italian wines from the portfolio of supplier  
La Fattoria.

Reservations: phone: +420 734 165 226, e-mail: savoya@savoy.cz
Hotel Savoy Špindlerův Mlýn, Harrachova 23, 543 51 Špindlerův Mlýn

Program is divided to two parts. First one starts at 3 p.m. 
at Hennessy bar, where our suppliers  and winemakers 
will showcase their wines along with the degustation.

Second part takes place at the restaurant Savoya from 6 p.m. 
You can join us for an exclusive menu tasting with wine 
pairing. We recommend to do early booking of your table.


