
Vinný CATERING - Víno Rychnov www.vino-rychnov.cz nabízí:

Kvalitní lahvové víno - zastupujeme čtyři malá vinařství - vinařská oblast Morava, podoblast Znojemská.

Skladem máme přes 40 druhů vín – od jakostních až po výběry z bobulí, od suchých až po sladké.

Rozvoz a dodání vína až k Vašim dveřím po Libereckém kraji, po dohodě kamkoliv v ČR.

Dodáváme pouze do soukromé sféry, květinářství, kaváren, restaurací a vinoték v Libereckém kraji. 

Nikde v marketu naše vína nepotkáte.

Osobní odběr je možný v Rychnově u Jablonce n. N. denně (vč. sobot, nedělí a svátků) v čase 16:00 - 20:00 h.

ON-LINE objednávky vín a termínů ochutnávek přes náš E-SHOP – www.vinorychnov.webuje.cz

Dárková balení vín - kartonové nosiče pro 1 nebo 2 nebo 3 lahve.

Řízené a neřízené degustace (ochutnávky) vín i u Vás doma nebo na zahradě vč. drobného občerstvení.

Možnost zapůjčení degustačních skleniček s logem vinařství při nákupu vín z naší nabídky na Vaši oslavu.

Na objednávku zajistíme:
Dalších cca 60 druhů vín od těchto čtyř malých rodinných vinařství z Moravy.
Svatební kolekci vín s vlastní etiketou. 
Ruční malbu na lahve dle přání zákazníka.
Firemní večírky spojené s doprovodným programem ochutnávky vín.
Kompletní CATERING na vaši oslavu – teplý a studený raut i s odbornou obsluhou.
Hudební doprovod - živá hudba.

DOPORUČUJEME - Pro firmy a podnikatele - Víno jako reklamní předmět

Tiché víno, které je označeno logem, názvem firmy odběratele a slouží jako reklamní předmět, lze dle novely 
zákona o daních z příjmu, nakoupit víno v ceně do 500 Kč jako propagační a reklamní předmět a zahrnout jej 
tak do nákladů firmy. Od 1. ledna roku 2006 u takto zakoupeného vína je možnost odpočítat DPH. 

Víno Tichý, s.r.o., Vinařství Líbal, s.r.o., Vinařství Jan Plaček a Vinařství Roman Komarov
Obchodní zastoupení pro Liberecký kraj

ON-LINE objednávky: www.vinorychnov.webuje.cz
tel. + 420 724 662 156, mail: vino.rychnov@centrum.cz

FACEBOOK: www.facebook.com/vinorychnov
Rozvoz - denně (PO - PÁ  6:00 - 7:00 a 16:00 – 22:00 + SO, NE a svátky 10:00 - 22:00)

Víno Rychnov - Aleš Staněk, Zálesí 833, 468 02 Rychnov u Jablonce Nisou, plátce DPH
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