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Ženske uživale ob odlični glasbi in vrhunskih vinih

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
petek, 18. marec 2016 ob 16: 35
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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
S svojim obiskom in

predstavila.
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