Someliérstvo

Zážitková degustácia

Skalický trdelník

Posedenie pri cimbale

Skalické víno

VÍNOTÉKA U FRANTIŠKÁNOV
V

Vínotéka u Františkánov je mestská vínotéka. Predávame výlučne vína z nášho regiónu.
Okrem regionálnych vín si môžete v našej vínotéke zakúpiť Skalický trdelník pečený na
pahrebe, priamo u nás v čiernej kuchyni.
Vínotéka sa nachádza v krásnom prostredí bývalého Fratiškánskeho kláštora.
V letných mesiacoch si môžete posedieť v príjemnom prostredí kľudnej záhrady s vínom,
trdelníkom či kávou.

Vínotéka tiež ponúka služby, ako riadené degustácie (priamo u nás v degustačnom sklepe).
Priestory si tiež môžete prenajať na rôzne rodinné či firemné oslavy.
Tešíme sa na Vašu návštevu
Pracovná doba:
Po-Št 10:00 – 17:00 hod; Pia-So 10:00 – 19:00 hod.
Ne
10:00 – 17:00 hod. (november - február); 13:00 – 19:00 hod. (marec - október)

Nájdete nás: Kráľovská 16, Skalica 909 01

tel. kontakt: +421 34 664 91 36

e-mail: vinoteka@smmskalica.sk
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Skalický rubín, víno, ktoré neodmysliteľne patrí ku Skalici. Dňa 15. decembra 2017 mu
Európska komisia udelila európsku ochranu názvu „Skalický rubín“. Chránené označenie
pôvodu, ktorého právoplatnosť nastala 5. januára 2018, v Európskej únii zabezpečuje vysoký
stupeň ochrany tohto značkového vína.
Skalický rubín je červené víno, ktoré je získané výhradne úplným alebo čiastočným
alkoholovým skvasením červeného hrozna výhradne z odrôd Frankovka modrá (min. 70%),
Svätovavrinecké a Modrý Portugal. Toto víno musí byť vyrobené len z hrozna dopestovaného
na registrovaných viniciach nachádzajúcich sa v katastrálnom území mesta Skalica a obcí
Mokrý Háj, Radošovce, Popudinské Močidlany, Prietržka a Vrádište (cca 50 km2), ktoré sa
nachádzajú na úpätí kopca Vintoperk.
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SSKALICKÝ RUBÍN - chránené označenie pôvodu
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Skalický trdelník je sladká špecialita z cesta s vlašskými orechmi, ktorej výroba má dlhú
tradíciu. Originál Skalický trdelník je pečený na otvorenom ohni, čo mu dodáva jedinečnú
chuť. 22. októbra 2007 získal Skalický trdelník ochranné zemepisné označenie ako prvý
slovenský výrobok, riadne zaregistrovaný Európskou komisiou. Udelením ochrannej
značky prišlo k vymedzeniu zemepisnej oblasti, kde sa Skalický trdelník môže vyrábať.
Označenie Skalický trdelník budú mať len trdelníky vyrobené na území okresov Skalica
a Senica ohraničenom riekami Morava, Teplica, Myjava a hranicami s Českom.
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SSKALICKÝ TRDELNÍK - originál pečený na pahrebe

