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30 €
25 €
20 €

5 do 10 oseb 

11 do 24 oseb 

nad 25 oseb

15 €
12 €
11 €

5 do 10 oseb 

11 do 24 oseb 

nad 25 oseb

20 €
18 €
15 €

5 do 10 oseb 

11 do 24 oseb 

nad 25 oseb

DEGUSTACIJSKI MENI

• Belokranjec PTP

• Belo vrhunsko sortno 
vino (Chardonnay, 
Sauvignon, Laški rizling ali 
Rumeni muškat) 

• Metliška črnina PTP

• Modra frankinja

• Voden ogled vinske kleti, 
pokušina 4 vzorcev vin, 
belokranjska pogača

DEGUSTACIJA 
PREMIUM

• 2 x belo vrhunsko sortno 
vino (Chardonnay, 
Sauvignon, Laški rizling ali 
Rumeni muškat

• Rose

• Metliška črnina PTP

• Modra frankinja

• Voden ogled vinske kleti, 
pokušina 5 vzorcev vin, 
belokranjska pogača

DEGUSTACIJA 
PRESTIGE

• Metliška penina

• Vrhunsko sortno vino 
(Chardonnay, Sauvignon, 
Rumeni muškat, Laški                     
rizling ali Rose)   

• Chardonnay Prestige 1909

• Modra frankinja

• Modra frankinja Prestige

• Kolednik sladko 
predikatno vino

• Voden ogled vinske kleti, 
pokušina 6 vzorcev vin, 
belokranjska pogača,           
sirni narezek

DEGUSTACIJA 
PLATINUM

• Metliška penina

• Vrhunsko sortno vino 
(Chardonnay, Sauvignon, 
Rumeni muškat, Laški                     
rizling ali Rose)  

• Chardonnay Prestige 1909

• Modra frankinja

• Modra frankinja Prestige

• Kolednik jagodni izbor

• Vinjak Mathia de Luca

• Voden ogled vinske kleti, 
pokušina 6 vzorcev vin 
+ vinjak, belokranjska 
pogača, degustacijski 
narezek 

DODATNA PONUDBA:

Dodaten vzorec vina 2 € / osebo
Narezek suhih mesnin in sira: 5,00 € (degustacijski); 8,00 € (à la carte)/ osebo
Degustacijski prigrizek: tri vrste sira z bučnim ali olivnim oljem: 4,5 € / osebo

V kletni restavraciji vam nudimo tudi toplo malico ali kosilo, do 120 oseb, po dogovoru na tel. št.: 07 363 7054. 
Obvezna predhodna najava, vsaj 3 dni prej.

Kosilo: 14 € / osebo
Enolončnica: 6 € / osebo

Obiskovalcem nudimo strokovno vodene oglede kleti z degustacijo naših vin. Skupine sprejemamo od ponedeljka do 
sobote po predhodni rezervaciji. Ob nedeljah sprejemamo samo skupine nad 20 oseb. V degustacijskem prostoru lahko 

sprejmemo največ 55 oseb. 

Ogled kleti brez degustacije je 3 € na osebo. Za dijake in študente 2 € na osebo.  V primeru manj kot 5 oseb na degustaciji,  
se plača fiksna cena za 5 oseb. Degustacija z ogledom kleti traja 60 - 90 minut. V slovenskem, hrvaškem ali angleškem jeziku. 

V ceni je vključen ddv. Posamezna cena degustacije velja na osebo.

Pišite nam ali nas pokličite in rezervirajte svoj termin (med delavniki med 8.00 in 15.00 uro). 
T: +386 (0)7 363 70 37, +386 (0)51 268 855 | E: vinska.klet@kz-metlika.si

DEGUSTACIJA 
KLASIKA

13 €
10 €

9 €

5 do 10 oseb 

11 do 24 oseb 

nad 25 oseb


