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NOWOCZESNE DEGUSTACJE
_____________________________________________________OD CZEGO ZACZYNAMY
W luźnej atmosferze u schyłku dnia, przywita Państwa kiper.
Ubrany w czarną koszulę i czerwoną muszkę. Przeniesie Was w
całkiem nowy świat niecodziennych doznań smakowych
opowiadając, pokazując, aż w końcu smakując kultowe trunki. W
naszych nowoczesnych degustacjach odbiegamy od reguły.
Jeszcze bardziej stawiamy na interakcję osoby kipera z gośćmi, a
co najważniejsze do degustacji wprowadzamy element rozgrywki!

SCENOGRAFIA I AKCESORIA_________________________________________________
Niepowtarzalnego klimatu wieczoru nada scenografia degustacji...
Dębowy stół wykonany przez mistrza stolarskiego z Dolnego Śląska.
Zestaw aromatycznych przypraw, smaków słodkich, gorzkich,
ostrych warzyw, orientalnych dodatków korzennych, których aromat
rozniesie się po całym pomieszczeniu. I najważniejsze, zestaw
kultowych alkoholi ustawiony w drewnianym barku, tuż za plecami
kipera. Niezależnie czy jest to piwo, wino białe lub czerwone czy
też whisky, każda degustacja jest traktowana indywidualnie i z
dbałością o szczegóły...

________________________________________RÓŻNICE POMIĘDZY DEGUSTACJAMI
Różnica pomiędzy nowoczesnymi degustacjami a tradycyjnymi,
w głównej mierze odnośni się do sposobu ich prowadzenia.
Podczas kiedy udział w tradycyjnych degustacjach ogranicza się
do słuchania kipera i smakowania prezentowanych alkoholi,
w nowoczesnych degustacjach goście oprócz powyższych dwóch
możliwości mają przyjemność stanąć przeciwko sobie i zmierzyć
się w grze o tytuł konesera wieczoru. Degustacja prowadzona
jest przy specjalnie przygotowanych do tego celu stołach.
Gra przyjmuje formę turnieju, w którym udział bierze 5-iu graczy.

WHISKY CASINO
__________________________________________________________________CZYM JEST
To nowoczesna odmiana degustacji, prowadzona przy specjalnie
stworzonych do tego celu stołach degustacyjnych, Whisky Casino.
Jest to pierwsza tego typu forma degustacji, której przebieg oparty
jest na grze.

ZASADY GRY WHISKY CASINO________________________________________________
Gracze otrzymują na powitanie pakiet startowy – żetony potrzebne do
wzięcia udziału w grze. Rozpoczynamy turniej, w którym
naprzeciwko siebie staje 5-cioro graczy. Na samym początku Kiper,
czyli osoba prowadząca degustację przedstawia graczom podstawowe
informacje na temat poprawnej degustacji whisky i przybliża historię
powstania tego trunku. Kolejny etap to już właściwa rozgrywka.
Każdy turniej odbywa się na degustacji pięciu różnogatunkowych
whisky, w przedziale cenowym 120zł – 450zł za butelkę whisky 0.7L.
Kiper nalewa każdemu z gości pierwszą whisky. W trakcie degustacji
goście nie wiedzą jaką whisky degustują, gdyż butelka zasłonięta
jest bawełnianą chustą.Zadaniem gości biorących udział w degustacji
jest rozpoznanie najważniejszych cech szlachetnego alkoholu
jakim jest Whisky i jak najcelniejszym obstawieniu kategorii na stole.
Gra odbywa się na zasadzie rozpoznawania:
Aromatu / Kraju pochodzenia / Rodzaju / Wieku Whisky
Zadaniem każdego z uczestników jest jak najcelniejsze obstawianie
kategorii, tak by po zakończeniu turnieju, czyli degustacji pięciu
różnogatunkowych whisky mieć jak najwięcej żetonów.

______________________________________________ CIEKAWOSTKI W TRAKCIE GRY
Osoba prowadząca rozgrywkę, poza rozlewaniem i weryfikowaniem
zakładów, opowie wiele ciekawostek związanych z degustowanym
trunkiem, odpowie na pytania gości i pomoże przy wyborze
odpowiedniego alkoholu na daną okazję.

GALERIA WHISKY CASINO

WINE CASINO
__________________________________________________________________CZYM JEST
To nowoczesna odmiana degustacji, prowadzona przy specjalnie
stworzonych do tego celu stołach degustacyjnych, Wine Casino.
Jest to pierwsza tego typu forma degustacji, której przebieg oparty
jest na grze.

ZASADY GRY WINE CASINO__________________________________________________
Tak jak w przypadku Whisky Casino, gracze otrzymują na powitanie
pakiet startowy – żetony potrzebne do wzięcia udziału w grze.
Rozpoczynamy turniej, w którym naprzeciwko siebie staje 5-cioro
graczy. Na samym początku Sommelier, czyli osoba prowadząca
degustacjęprzedstawia graczom podstawowe informacje na temat
poprawnej degustacji wina i przybliża historię powstania tego trunku.
Kolejny etap to już właściwa rozgrywka. Każdy turniej odbywa się na
degustacji pięciu różnogatunkowych win, w przedziale cenowym 45zł
– 200zł za butelkę wina 0.7L. Somalier nalewa każdemu z gości
pierwsze wino. W trakcie degustacji goście nie wiedzą jakie wino
degustują, gdyż butelka zasłonięta jest bawełnianą chustą. Zadaniem
gości biorących udział w degustacji jest rozpoznanie najważniejszych
cech szlachetnego alkoholu jakim jest Wino i jak najcelniejszym
obstawieniu kategorii na stole.
Gra odbywa się na zasadzie rozpoznawania:
Szczepów win / Regionu i Kraju pochodzenia Wina
Zadaniem każdego z uczestników jest jak najcelniejsze obstawianie
kategorii, tak by po zakończeniu turnieju, czyli degustacji pięciu
różnogatunkowych win mieć jak najwięcej żetonów.

______________________________________________ CIEKAWOSTKI W TRAKCIE GRY
Osoba prowadząca rozgrywkę, poza rozlewaniem i weryfikowaniem
zakładów, opowie wiele ciekawostek związanych z degustowanym
trunkiem, odpowie na pytania gości i pomoże przy wyborze
odpowiedniego alkoholu na daną okazję.

GALERIA WINE CASINO

BEER CASINO
__________________________________________________________________CZYM JEST
To nowoczesna odmiana degustacji, prowadzona przy specjalnie
stworzonych do tego celu stołach degustacyjnych, Beer Casino.
Jest to pierwsza tego typu forma degustacji, której przebieg oparty
jest na grze.

ZASADY GRY BEER CASINO__________________________________________________
Jak w przypadku poprzednich opcji, gracze otrzymują na powitanie
pakiet startowy – żetony potrzebne do wzięcia udziału w grze.
Rozpoczynamy turniej, w którym naprzeciwko siebie staje 5-cioro
graczy. Na samym początku kiper, czyli osoba prowadząca
degustację przedstawia graczom podstawowe informacje na temat
poprawnej degustacji piwa i przybliża historię powstania tego trunku.
Kolejny etap to już właściwa rozgrywka. Każdy turniej odbywa się na
degustacji pięciu różnogatunkowych piw, w przedziale cenowym 8zł
– 35zł za butelkę piwa 0.5L. Kiper nalewa każdemu z gości
pierwsze piwo. W trakcie degustacji goście nie wiedzą jakie piwo
degustują, gdyż butelka zasłonięta jest bawełnianą chustą. Zadaniem
gości biorących udział w degustacji jest rozpoznanie najważniejszych
cech napoju alkoholowego jakim jest Piwo i jak najcelniejszym
obstawieniu kategorii na stole.
Gra odbywa się na zasadzie rozpoznawania:
Aromatu, Regionu pochodzenia (mapa Polski), Rodzaju, Stężenia alkoholu
Zadaniem każdego z uczestników jest jak najcelniejsze obstawianie
kategorii, tak by po zakończeniu turnieju, czyli degustacji pięciu
różnogatunkowych piw mieć jak najwięcej żetonów.

______________________________________________ CIEKAWOSTKI W TRAKCIE GRY
Osoba prowadząca rozgrywkę, poza rozlewaniem i weryfikowaniem
zakładów, opowie wiele ciekawostek związanych z degustowanym
trunkiem, odpowie na pytania gości i pomoże przy wyborze
odpowiedniego alkoholu na daną okazję.

GALERIA BEER CASINO

VODKA CASINO
__________________________________________________________________CZYM JEST
To nowoczesna odmiana degustacji, prowadzona przy specjalnie
stworzonych do tego celu stołach degustacyjnych, Vodka Casino.
Jest to pierwsza tego typu forma degustacji, której przebieg oparty
jest na grze.

ZASADY GRY VODKA CASINO_________________________________________________
Również w opcji Vodka Casino, gracze otrzymują na powitanie
pakiet startowy – żetony potrzebne do wzięcia udziału w grze.
Rozpoczynamy turniej, w którym naprzeciwko siebie staje 5-cioro
graczy. Na samym początku kiper, czyli osoba prowadząca
degustację przedstawia graczom podstawowe informacje na temat
poprawnej degustacji wódki i przybliża historię powstania tego
trunku. Kolejny etap to już właściwa rozgrywka. Każdy turniej
odbywa się na degustacji 5 różnogatunkowych wódek, w przedziale
cenowym 80zł – 300zł za butelkę wódki 0.5L / 0.7L. Kiper nalewa
każdemu z gości pierwszą wódkę. W trakcie degustacji goście nie
wiedzą jaką wódkę degustują, gdyż butelka zasłonięta jest
bawełnianą chustą. Zadaniem gości biorących udział w degustacji
jest rozpoznanie najważniejszych cech napoju alkoholowego jakim
jest wódka i jak najcelniejszym obstawieniu kategorii na stole.
Gra odbywa się na zasadzie rozpoznawania:
Aromatów, Smaków, Rodzaju, Stężenia alkoholu
Zadaniem każdego z uczestników jest jak najcelniejsze obstawianie
kategorii, tak by po zakończeniu turnieju, czyli degustacji pięciu
różnogatunkowych wódek mieć jak najwięcej żetonów.

______________________________________________ CIEKAWOSTKI W TRAKCIE GRY
Osoba prowadząca rozgrywkę, poza rozlewaniem i weryfikowaniem
zakładów, opowie wiele ciekawostek związanych z degustowanym
trunkiem, odpowie na pytania gości i pomoże przy wyborze
odpowiedniego alkoholu na daną okazję.

GALERIA VODKA CASINO

TINCTURE CASINO
__________________________________________________________________CZYM JEST
To nowoczesna odmiana degustacji prowadzona przy specjalnie
stworzonych do tego celu stołach degustacyjnych Tincture
Casino. Jest to pierwsza tego typu forma degustacji, której
przebieg oparty jest na grze.

ZASADY GRY TINCTURE CASINO_____________________________________________
Również w opcji Tincture Casino, gracze otrzymują na powitanie
pakiet startowy – żetony potrzebne do wzięcia udziału w grze.
Rozpoczynamy turniej, w którym naprzeciwko siebie staje 5-cioro
graczy. Na samym początku kiper, czyli osoba prowadząca degustację
przedstawia graczom podstawowe informacje na temat poprawnej
degustacji nalewek i przybliża historię powstania tego trunku.
Kolejny etap to już właściwa rozgrywka. Każdy turniej odbywa się na
degustacji 5 różnogatunkowych nalewek, w przedziale cenowym 80zł
– 150zł za butelkę nalewki 0.5L / 0.7L. Kiper nalewa każdemu z gości
pierwszą nalewkę. W trakcie degustacji goście nie wiedzą jaką nalewkę
degustują, gdyż butelka zasłonięta jest bawełnianą chustą. Zadaniem
gości biorących udział w degustacjijest rozpoznanie najważniejszych
cech napoju alkoholowego jakim jest nalewka i jak najcelniejszym
obstawieniu kategorii na stole.
Gra odbywa się na zasadzie rozpoznawania:
Produktu z którego zrobiona jest nalewka / działania zdrowotnego nalewki
Zadaniem każdego z uczestników jest jak najcelniejsze obstawianie
kategorii, tak by po zakończeniu turnieju, czyli degustacji pięciu
różnogatunkowych nalewek mieć jak najwięcej żetonów.

______________________________________________CIEKAWOSTKI W TRAKCIE GRY
Osoba prowadząca rozgrywkę, poza rozlewaniem i weryfikowaniem
zakładów, opowie wiele ciekawostek związanych z degustowanym
trunkiem, odpowie na pytania gości i pomoże przy wyborze
odpowiedniego alkoholu na daną okazję.

GALERIA TINCTURE CASINO

