
Připravili jsme pro Vás MIMOŘÁDNÉ SETKÁNÍ na rodinné BIO farmě Kukburg ve Vonoklasech u Prahy.
Úžasné a inspirativní místo pro rodinnou party, netradiční setkání s Vašimi klienty či firemní teambuilding. 

Grilování a degustace francouzských vín.
Zažijte symfonii chutí delikatesního vína, lahodného masa a dalších domácích produktů.

Zážitkem může být i selfie s ovcí Skudde nebo skotským Highlanderem. 

ČTVRTEK 2. července 2020 od 16.00 hodin

16.00  Welcome drink 
  Přivítání 
  Příběh o světovém bankéři, který se usadil v Česku a začal farmařit
  A co je vlastně BIO?
  Selfie s ovcí Skudde nebo skotským Highlanderem
  Grilování
  Degustace

21.00  Předpokládaný konec akce

LETNÍ BARBECUE NA BIO FARMĚ
FARM TO TABLE

KUKBURG - FARM TO TABLE
Farm to table je rodinná bio farma u Prahy. Máte chuť na vyzrálé hovězí 
maso, jehněčí kotletky, klobásky či přírodní džem bez konzervantů?
Základem tohoto konceptu je přirozeným způsobem pěstovat čerstvé  
a lokální suroviny té nejlepší kvality, a to zcela bez použití chemie. Nabízíme 
to nejchutnější pro Vaši kuchyni či oslavy. Přijďte ochutnat na jednu  
z našich akcí, které pravidelně pořádáme.

PŘÍRODNÍ RŮST ROSTLIN
Přírodní hnojiva jako kravský a koňský hnůj či metody zeleného hnojení.
Přírozená prevence plevele bez použití chemie.
Nulová snaha o chemické nahrazování přirozeného ekosystému.
Žádné herbicidy a pesticidy. Vůbec žádné!
Minimální narušení půdy díky lehčímu mechanickému zpracování povrchu.
Kvalitní krmná směs s původem ve vlastní rostlinné výrobě.
Respekt k přírodě, kde plodiny, zvířata a rostliny žijí v harmonii.

PŘÍRODNÍ CHOV ZVÍŘAT
Zdraví a pohoda našich zvířat je pro nás na prvním místě.
Nepoužíváme žádnou chemii pro zrychlení růstu, nutné léky volíme co 
nejšetrnější.
Zvířata se celý rok pohybují volně na pastvinách pod venkovními přístřešky
Krmíme výhradně přirodní krmnou směsí z vlastní výroby - seno, senáž  
a slamáž.
Radujeme se z prospívajících zvířat i rostlin. Na oplátku jsme odměňováni 
vysokou kvalitou našeho masa a produktů.

Naše farma má tu čest být jedním z největších chovatelů bílých SKUDDE 
OVCÍ na světě. Jedná se o drobné plemeno, které žije převážně v divoké 
přírodě Skandinávie. SKOTSKÝ HIGHLANDER, neboli Skot ze Skotské náhorní 
plošiny je malé plemeno skotu, které vyniká svou přirozenou až divokou 
hovězí chutí. Ta je při správném vyzrání nenapodobitelná.

FRANCOUZSKÁ VÍNA
Omezená, ale neobvyklá selekce. Námi vybraní vinaři jsou většinou malé 
rodinné podniky, žádný průmysl. Navštěvujeme je pravidelně a víme, že 
pracují poctivě a do značné míry vlastníma rukama. Velké jméno nemají, za 
to vysokou kvalitu rozhodně ano!

ČASOVÝ HARMONORGAM

Speciální poděkování:

Svoji účast potvrďte přes registrační formulář, 
který naleznete v průvodním e-mailu.

Tato pozvánka je nepřenosná a platí pro 2 osoby.

Doprava je individuální. 
Z Prahy po Strakonické, dále směr na Černošice.

POZVÁNKA
Netradiční letní setkání na rodinné bio farmě 
KUKBURG

Lesní 100, 252 28 Vonoklasy
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