
Riedel Glass Tasting 
	 Tasting Dinner

Vážení přátelé,

opět máme tu čest přivítat v Praze velmi vzácnou návštěvu ze slavného sklářského rodu Riedelů, pana George 
Riedela. Firma Riedel byla založena v Jizerských horách roku 1756 a až do konce II. světové války patřila k našim 
nejvýznamnějším výrobcům křišťálu. Dnes sídlí v Rakousku a zaměřuje se téměř výhradně na výrobu a vývoj vinného 
skla. Díky unikátnímu konceptu vinných sklenic „šitých“ na míru jednotlivým odrůdám vína, má dnes společnost „Riedel 
Wine Glass Company“ naprosto výjimečnou pozici jak ve sklářském tak ve vinařském světě.

Ve spolupráci s naším partnerem, restaurací Žofín Garden (Zátiší Group) jsme pro Vás připravili jedinečný degustační 
večer, ve kterém si budete moci jednak vyzkoušet jedinečnou funkčnost vinného skla RIEDEL v degustaci vedené osobně 
charismatickým Georgem Riedelem a zároveň se budete moci zúčastnit i jedinečné degustační večeře „Riedel Glass 
Dinner“!

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost poznat naprosto úžasnou funkčnost sklenic RIEDEL a to vše i s originálním 
komentářem!

AD VIVUM s.r.o.  výhradní distributor vinného skla RIEDEL pro Českou republiku

Prodejna RIEDEL Slovanský dům-Atrium
Na Příkopě 22, Praha 1
Telefon: 221 451 775 www.advivum.cz

Každý účastník degustace RIEDEL Glass Tasting získá ZDARMA jedinečný
degustační set 3 křišťálových sklenic řady „VITIS“ v hodnotě 2385 Kč!

Degustační set „VITIS“ obsahuje sklenky: „Syrah/Tempranillo“ (1ks)
& „Pinot Noir“ (1ks) & „Cabernet/Merlot“ (1ks)
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Vstupenky na všechny akce zakoupíte v prodejně RIEDEL 
Slovanský dům-Atrium, Na Příkopě 22, Praha1

Otvírací doba obchodu: 
pondělí – sobota 10 – 19 hodin, neděle 12 – 17 hodin

Bližší informace Vám rádi podáme na telefonním čísle: 
221 451 775 (od 11 do 19 hodin)

Pozor, podmínkou pro získání setu sklenic „VITIS“ 
je pouze osobní účast na degustaci (1 zákazník =1 
set „VITIS“). Při neúčasti zaniká nárok na získání setu 
a vrácení peněz!!!

Zakoupená vstupenka je přenosná.

Degustace „RIEDEL Glass Tasting“
se koná ve středu 26. 9. 2012

v prostorách restaurace Žofín Garden,
Slovanský ostrov, Praha 1,

od 17:30 hodin.

Degustační večeře „RIEDEL Glass Dinner“
se koná ve středu 26. 9. 2012

v prostorách restaurace Žofín Garden,
Slovanský ostrov, Praha 1,

od 19:30 hodin.

CenA zA DegUstACI
A DegUstAční VečeřI: 2995 Kč


