„შატო მუხრანის“ ღვინის ტურები
ტელ: +995 595 99 13 14/15/16
ელ.ფოსტა: 1878@mukhrani.com

აღწერა

ფასი/1 სტუმარი

ხანგრძლივობა

ტური „შატო მუხრანში“
 მოინახულეთ მუხრანბატონის სასახლე, ბაღები,
საჯინიბო და ღვინის უნიკალური მარნები
 გაეცანით ქართული სამეფო ოჯახის ისტორიას
 აღმოაჩინეთ შატოს ღვინის დაყენების ხელოვნება
 გაისეირნეთ „შატო მუხრანის” ვენახებში
 მოინახულეთ ღვინის საწარმო
 შეიძინეთ პრემიალური ღვინო სპეციალურ ფასად.

10 ლარი

30 წუთი

ტური და 3 პრემიალური ღვინის დეგუსტაცია
 ტური „შატო მუხრანში“
 3 სახის პრემიალური ღვინის დეგუსტაცია - თეთრი,
ვარდისფერი, წითელი
 სნექი: ყველის ასორტი, შოთის პური, ჩურჩხელა, წყაროს
წყალი.

32 ლარი

1 საათი

ტური და 4 პრემიალური ღვინის დეგუსტაცია
 ტური „შატო მუხრანში“
 4 სახის პრემიალური ღვინის დეგუსტაცია - თეთრი,
ვარდისფერი, წითელი, სადესერტო
 სნექი: ყველის ასორტი, შოთის პური, ჩურჩხელა, წყაროს
წყალი.

37 ლარი

1 საათი 20 წუთი

ტური და 4 სახის პრემიალური ღვინის დეგუსტაცია + ჭაჭა
 ტური „შატო მუხრანში“
 4 სახის პრემიალური ღვინის დეგუსტაცია + ჭაჭა
 სნექი: ყველის ასორტი, შოთის პური, ჩურჩხელა, წყაროს
წყალი.

42 ლარი

1 საათი 30 წუთი

ღვინის დეგუსტაციის მასტერკლასი
 ღვინის კლასიფიკაცია და სახეობების მიმოხილვა
 ღვინის ამოცნობის საიდუმლოებები
 ღვინის შენახვისა და დეგუსტაციის ეტიკეტი
 7 სახის პრემიალური ღვინის დეგუსტაცია
 სნექი: ყველის ასორტი, შოთის პური, ჩურჩხელა, წყაროს
წყალი.

70 ლარი

2 საათი

ღვინისა და კერძების შეხამება
 ღვინისა და კერძების შეხამების ძირითადი პრინციპები
 ღვინისა და კერძების გემოვნური თვისებების
მიმოხილვა
 4 სახის პრემიალური ღვინის დეგუსტაცია 3
განსაკუთრებულ კერძთან და დესერტთან ერთად.

100 ლარი

2 საათი

*ყველა პაკეტი მოიცავს გიდის და სომელიეს მომსახურებას.

ღვინო და კერძები
ღვინის არომატისა და გემოს უკეთ შეგრძნებისთვის კერძების შეხამება მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ჩვენი
რესტორანი "სამეფო მარანი 1878" წარმოგიდგენთ უმაღლესი კლასის მომსახურებას და უნიკალური
რეცეპტებით მომზადებულ ქართულ კერძებს.
ჩვენ გთავაზობთ როგორც სტანდარტულ პაკეტებს, ისე თქვენზე მორგებულ წინადადებებს,
მრავალფეროვან სამზარეულოს და 15 სახეობის პრემიალურ ღვინოს.

ლანჩის სტანდარტული პაკეტი - 45 ლარი/1სტუმარი
ვახშმის სტანდარტული პაკეტი – 55 ლარი/1 სტუმარი.

*ფურშეტის, ბანკეტის და A La Carte მენიუ ხელმისაწვდომია მოთხოვნის შემთხვევაში.

კულინარიული მასტერკლასები
ჩურჩხელების ამოვლება
სტუმართა რაოდენობა
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პურის ცხობა თონეში
სტუმართა რაოდენობა
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ჭაჭის გამოხდა
სტუმართა რაოდენობა
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ხინკლის მოხვევა
სტუმართა რაოდენობა
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ხაჭაპურის მომზადება
სტუმართა რაოდენობა
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ღონისძიებები „შატო მუხრანში“
თუ თქვენ ეძებთ არაორდინალურ საღონისძიებო ადგილს, ეწვიეთ „შატო მუხრანს“. აქ მოსულ
სტუმრებს არაჩვეულებრივ ქართულ ღვინოსთან ერთად, დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები
ელოდებათ. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მრავალფეროვანი ღონისძიებების სრულად ორგანიზებას:
 ქორწილი
 კორპორატიული ღონისძიება
 Team building
 საქმიანი შეხვედრა
 ვორქშოფი/სემინარი/კონფერენცია.

დამატებითი სერვისები









ცხენზე ჯირითი
მასტერკლასი ქართულ ხალხურ ცეკვაში
შეჯიბრი მშვილდოსნობაში
მომღერლები
ბენდი
მოცეკვავეები
სიმებიანი კვარტეტი/ტრიო/სოლო
სტუმრების ტრანსპორტირება










წამყვანი
დიჯეი
თამადა
ფოტოგრაფი/ვიდეო გადაღება
ფოიერვერკები
ღონისძიების დეკორი
გუნდური თამაშები
ტენტების გაქირავება

„შატო მუხრანი“ - მეფურად კეთილშობილი

სტანდარტული პაკეტების აღწერა
ლანჩი - 45 ლარი

ვახშამი - 55 ლარი

კიტრი-პომიდვრის სალათი

კიტრი-პომიდვრის სალათი

ყველის ასორტი

ყველის ასორტი

ნიგვზიანი ბადრიჯანი

ფხალის ასორტი

მჟავეს ასორტი

მჟავეს ასორტი

ხაჭაპური (8 ნაჭერი)
ლობიო ქოთანში

შემწვარი ქათამი ტაბაკა ცივად
ხაჭაპური

ღორის მწვადი (8 ნაჭერი)

ლობიო ქოთანში

შემწვარი კარტოფილი

ტოლმა ვაზის ფოთოლში მაწვნით

სოკო კეცზე

მწვადი (8 ნაჭერი)

შოთის პური

შემწვარი კარტოფილი

ტყემალი

სოკო კეცზე სულგუნით

ხილის ასორტი

შოთის პური

ლიმონათი (1 ბ)

ტყემალი

წყაროს წყალი ბაკურიანი (1 ბ)

ხილის ასორტი
ლიმონათი (2 ბ)
წყაროს წყალი ბაკურიანი (2 ბ)

ღვინისა და კერძების შეხამება - 100 ლარი
განსაკუთრებული კერძები
სალათი ქალაქური (სალათის ფოთლები, სოკო და
პომიდორი შემწვარ სულგუნთან ერთად)
2. ქათმის მკერდი მანდარინის სოუსით ან
სამეფო ორაგული პაპადუმითა და ისპანახით
3. ღორის მწვადი
1.

4.

ქართული ქადა - მაწვნით და თაფლით

პრემიუმ კლასის ღვინოები
თეთრი მშრალი
ვარდისფერი თეთრი მშრალი
წითელი მშრალი
სადესერტო

*თანხა მოცემულია ერთ პერსონაზე

ვიზიტის დაჯავშნა:
ტელ: +995 595 99 13 14 / 15 / 16
1878@mukhrani.com
www.chateaumukhrani.com

