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Ženske uživale ob odlični glasbi in vrhunskih vinih
Dame je razvajal božanski glas glasbenega gosta, tenorista Tomija Baarona , za njihove
brbončice pa so zopet poskrbeli odlični prleški vinarji, ki svoja vina ponujajo v Enoteki

Ženska… od majhne deklice, razposajene
mladenke do žene, matere, babice…, stebra, ki
podpira 3 hišne vogale. In njej v čast, je minulo
sredo Enoteka Ljutomer, za predstavnice
nežnejšega spola , priredila Ženski večer ob
glasbi. Ženskam je večer pričaral , da so si
enostavno dopustile uživati v tem kar so…
preproste, ženstvene, sočutne, klepetave ,

zabavne…

Dame je razvajal božanski glas glasbenega gosta,

tenorista Tomija Baarona, za njihove brbončice
pa so zopet poskrbeli odlični prleški vinarji , ki svoja
vina ponujajo v Enoteki. Tokrat je bila celotna
vinska spremljava namenjena ženskemu okusu in
večer je tako potekal v znamenju muškatnih vin , ki
so kljub enakosti imena , bila med sabo tako različna in edinstvena.
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Ženski večer ob glasbi

1 od 2

Forum Komentarji Novice Blog Napovednik

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

DOLG naše Občine od Legionar

Javno pismo Vladi RS od Krpan

Javno pismo Vladi RS od Krpan

DOLG naše Občine od šmorn

DOLG naše Občine od antonM

DOLG naše Občine od antonM

DOLG naše Občine od antonM

Nova naravna kozmetika od shally7

Smučarija od TUNČEK

Stavnica od TUNČEK

Prikaži zadnje objave v 4 urah ali 24 urah
Prikaži celoten forum

2

Ženske uživale ob odlični glasbi in vrhunskih vinih

Prlekija-on.net

SPLETNI ČLANEK

www.prlekija-on.net



18. 03. 2016 www.prlekija-on.net Stran/Termin:

SLOVENIJA

3

Tweet

S svojim obiskom in nagovorom jih je prav tako počastila tudi aktualna ljutomerska vinska kraljica MARTINA
XVIII , Tadeja Heric ter vinarka Marija Glavinič , katere vino so gostje tudi okušale in ki je svoje vino tudi
predstavila.

Dame so tako razvajali sledeči vinarji:

Muškatna penina, ki je letos na 3. Salonu penečih vin osvojila 1. mesto med penečimi vini po charmat
metodi, vinske kleti P&F Jeruzalem

Rumeni muškat 2014 , polsuho, Vino Krajnc
Rumeni muškat 2014, polsuho , Vinarstvo Lipovec

Rumeni muškat 2015 , polsladki, MGM Glavinič
Rumeni muškat 2012, polsladki, Vino Štampar

Rumeni muškat 2013 , izbor, sladko, Pra-Vino

Ker pa vino ni rado samo temveč je rado v družbi dobrih jedi in prijetnih ljudi, je tako za prigrizek in rožice za
rožice poskrbela izletniška kmetija Na koncu vasi.

In kljub tolikšnemu številu žensk , je drugi dan bil obsijan s čudovitim, skorajda že pomladnim soncem…
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Občinski odbor DeSUS Ljutomer k proračunu
podal predloge od Andrej01

Je dolg občine Ljutomer resnično skoraj tisoč
evrov na prebivalca? od Kata Strofa

Je dolg občine Ljutomer resnično skoraj tisoč
evrov na prebivalca? od antonM

Je dolg občine Ljutomer resnično skoraj tisoč
evrov na prebivalca? od LOKY

Na 6. Zobl žuru v Ljutomeru žurali z Big Foot
Mamo od Legionar

Javna zavoda za turizem in šport se ukinjata od
šmorn

Javna zavoda za turizem in šport se ukinjata od
pravosodje

Javna zavoda za turizem in šport se ukinjata od
prlek007

Javna zavoda za turizem in šport se ukinjata od
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Javna zavoda za turizem in šport se ukinjata od
Almanah
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