
VINSKA KLET METLIKA, Cesta bratstva in enotnosti 68, 8330 Metlika, www.kletmetlika.si

Vinska klet Metlika, Cesta bratstva in enotnosti 68, 8330 Metlika, www.kletmetlika.si, www.kz-metlika.si

24 €
26 €

nad 15 oseb 

do 15 oseb  

13 €
16 €

nad 15 oseb 

do 15 oseb 

17 €
20 €

nad 15 oseb 

do 15 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, 
prigrizek

DEGUSTACIJA 
PREMIUM

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

• Rosé

• 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 Rosé)   

• Chardonnay Prestige 1909

• Modra frankinja

• Modra frankinja Prestige

• Kolednik sladko 
predikatno vino

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

DEGUSTACIJA 
PLATINUM

• Metliška penina

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

• 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

DODATNA PONUDBA:
Vzorec vina 3 € / osebo; vzorec vinjak 4 € / osebo

Degustacijski prigrizek suhih mesnin in (ali) sira: 6 € / osebo
A la carte narezek suhih mesnin in sira: 10 € / osebo

Pokušina 3 vzorcev vin z ogledom kleti: 8 € nad 25 oseb
Belokranjska pogača: 7 €

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

Kosilo (juha, glavna jed in sladica): 18 € / osebo 
Enolončnica: 7 €

Skupine sprejemamo od ponedeljka do sobote po predhodni rezervaciji. 

Ogled kleti brez degustacije je 3 € na osebo. Za dijake in študente 2 € na osebo. 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

10 €
12 €

nad 15 oseb 

do 15 oseb 


