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Vážené dámy, vážení pánové,
možná se budu opakovat, ale toho pocitu se v posledních letech nemůžu zbavit. Je to však pouze pocit, nebo fakt? Nedávno jsme
přivítali nový rok 2018 a už se připravujeme na příchod roku 2019. Ale teď se budu schválně opakovat. Bude pro nás potěšením,
pokud se nám opět podaří připravit důstojné podmínky pro bezstarostné přežití největších svátků roku.
Zasíláme Vám poslední díl hotelového Newsletteru v tomto roce. Jeho bohatý obsah v podobě pobytových balíčků, které nabízejí
aktivní odpočinek a relax od podzimu až do konce zimy, je podrobně popsán níže.
Ani tento rok jsme nezapomněli na ty z Vás, kteří mají v úmyslu obdarovat své nejbližší na Vánoce 2018 formou Vánočního
poukazu.
V nabídce restaurace Kolštejn, kromě chutných jídel ani letos nebudou chybět oblíbené "zimní" speciály našeho minipivovaru polotmavý 15% Menhir a 13% Vánoční ležák.
Co jsme pro Vás tedy vytvořili? Čtěte dále.

Nezapomeňte, jsme tu pro Vás. Volejte, pište,
abychom Vám pomohli a poradili, jak nejlépe
strávit dny všední i sváteční v našem zařízení.
Těšíme se na Vás!
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Vánoce přicházejí - vyberte si dárek pod stromeček z bohaté nabídky našich pobytových balíčků
POBYTOVÉ BALÍČKY
Babí léto na Kolštejně
Sládkův podzimní pivní relax
Tradiční silvestrovský wellness pobyt
Silvestr 2018 v hoteli garni
Povánoční pobyt 2018 – wellness hotel
Povánoční pobyt 2018 – hotel garni
3 denní zimní balíček
5 denní zimní balíček

ZIMNÍ SPECIÁLY

Menhir – 15 % polotmavý speciál
Speciální polotmavé pivo s názvem Menhir je vařeno klasickým způsobem na dva rmuty. Skladbou
čtyř druhů sladu vzniklo pivo s výraznou plností a charakteristickou chutí. Jemně kořeněnou hořkost
dodává tomuto pivu použitý chmel Agnus, který spolu s aromatickým Žateckým poloraným
červeňákem propůjčuje výjimečný chuťový zážitek.

Vánoční ležák – 13 % speciál
Tento pivní speciál pro Vás náš sládek dochutil nejen českým chmelem, ale také směsí
typického vánočního koření. Díky tomu je náš 13% Vánočný ležák hned po přivonění cítit
vánoční náladou. Po napití pak, kromě chuti vánočního koření, ucítíte na jazyku také
výrazné a plné oříškovo – karamelové tělo doplněné mírnou a jemnou hořkostí.

