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Kdo jsme a proč to děláme?

Muzeum medoviny obnovuje tradici kvalitní medoviny  
v Česku. Pečlivě hodnotíme producenty medovin  
a vybíráme ty nejpoctivější a nejzajímavější. 

Medovina je nejstarší alkoholický nápoj lidstva a tradiční nápoj 
našich předků - Slovanů. 

Medovina je nejvzácnější nápoj, protože je kvašená z cenného 
včelího medu. Existuje mnoho druhů medovin, které běžně není 
možné ochutnat a my vám dáváme příležitost rozšířit si obzory a 
potěšit své chuťové pohárky. 

Medovina se podávala při královských slavnostech, významných 
událostech. Dodávala sílu a odvahu. 
Medovinu dostávali novomanželé na svatbě.

Degustační prodejna Medovinárna v Praze nabízí nejširší výběr 
(100+ druhů) tradičních medovin z Čech a Slovenska, jediná 
prodejna podobného druhu v Evropě zaměřená na medovinu. 
Kromě medoviny dodáváme i medy, medovou kosmetiku  
a pochoutky z medu. 



Kompletní přehled nabídky

       V NAŠICH PROSTORECH: 

          Řízené degustace medovin na prodejně

        PRO FIREMNÍ AKCE U VÁS:

          Degustace medovin formou stánku na vaší akci

          Stánek s míchanými drinky s medovinou

          Welcome drinky na vaše párty, oslavy, firemní večírky

       DÁRKOVÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠI FIRMU:

             Dárkové balíčky pro vaše klienty, obchodní partnery, zaměstnance

         Medoviny s firemní etiketou a úpravou na přání 
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Řízená degustace medovin  
na prodejně

Minimum 8 osob, maximum 30.

Vhodné pro  
setkání s vašimi obchodními partnery, s kolegy v týmu.

KOMPLETNÍ DEGUSTACE

SPECIÁLNÍ DEGUSTACE

DEGUSTACE NA PŘÁNÍ

výběr rozmanitých druhů medovin 

archivní a limitované edice

libovolný výběr medovin

cena od 3.600 Kč

cena od 4.800,- Kč 

cena individuální

10 vzorků +    občerstvení

12 vzorků +    občerstvení

neomezeně vzorků +    občerstvení
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V rámci degustačního stánku mohou účastníci akce prozkoumávat 
rozličné chutě medovin. K tomu získají průběžný výklad o historii 
a výrobě medovin a příběhy jednotlivým výrobců a medovin.

DEGUSTACE ZAHRNUJE PRŮŘEZ VŠEMI DRUHY MEDOVIN:  

          klasické a jednodruhové medoviny

          bylinkové, kořeněné a ovocné medoviny

          archivní medoviny, limitované edice a speciality

Modelová kalkulace:  
Celovečerní ochutnávka od 18 do 22 hodin pro 20 osob v Praze:

8 vzorků medovin k neomezenému koštu

Celková cena 5.800,- Kč (290 ,- Kč  na osobu)

Degustační stánek  
na akci nebo ve firmě

Vhodné pro  
vánoční večírek, firemní akci v interiéru, teambuilding.
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Pro zejména venkovní akce nabízíme v letním období stánek  
s osvěžujícími alkoholickými nápoji se základem v medovině.

MŮŽETE SI VYBRAT Z NĚKOLIKA DRUHŮ NÁPOJŮ,  
KTERÉ PŘIPRAVUJEME Z PRVOTŘÍDNÍCH MEDOVIN, např.:  

          medovinové mojito   
 hořká a sladká medovina, limetky,  
 máta, ledová tříšť, sodovka

Modelová kalkulace:  
Míchané drinky pro 50 osob - 2 drinky na osobu - 4 hodiny:

Celková cena 12.000,- Kč (240,- Kč  na osobu)

Stánek s medovinovými drinky

Vhodné pro  
pro oslavu, párty venku, teambuilding.
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V zimním období pro firemní akce a oslavy doporučujeme kalich 
horké tradiční medoviny při vstupu na akci.  Naopak v letním 
období je oblíbené medovinové mojito nebo jiné osvěžující 
nápoje s medovinou.

Welcome drinky

Vhodné pro  
pro všechny typy akcí.
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 V ZIMNÍM OBDOBÍ např.:   
   

Horká medovina 
Modelová kalkulace:  

Horká medovina 2dl pro 100 osob jednorázově:
Celková cena 8.000,- Kč (80,- Kč  na osobu)

V LETNÍM OBDOBÍ např.:   
       

Medovinové mojito 
Modelová kalkulace:  

Medovinové mojito pro 100 osob jednorázově:
Celková cena 9.000,- Kč (90,- Kč  na osobu)



Proč darovat každý rok víno?  Medovina je naším tradičním  
alkoholem, má obdobné množství alkoholu jako víno.  
I legislativně spadá do stejné kategorie.

Dárkové medoviny

Vhodné pro  
vaše klienty, obchodní partnery nebo zaměstnance.
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ZAUJMĚTE A ODLIŠTE SE!  

originální lahev medoviny bez dalších úprav

lahev s vaší etiketou (logo firmy s přáním apod.)

možnost zabalení do dárkového obalu, krabičky  

doplnění ozdobou, visačkou
 

Modelová kalkulace:   
lahev s vlastní etiketou dle dodané grafiky

100x medovina 0,5dl staročeská z dubového sudu
Celková cena 19.500,- Kč (195,- Kč  na osobu)



Dárkové balíčky pro klienty  
- vzorová nabídka

Vhodné pro  
vaše klienty, obchodní partnery nebo zaměstnance.
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BALÍČEK Č.1  BALÍČEK Č.2  BALÍČEK Č.3  

medovina 0,25 dcl

med 250 gr

Medutela (pochoutka  

z medu a kakaa) 250 gr

medovina 0,25 dcl

med 250 gr

Hrádecké ořechy  

v medu 220 gr

Archivní medovina 0,37 dcl

med 250 gr

Medutela (pochoutka  

z medu a kakaa) 250 gr

při 50 ks cena 360 Kč při 50 ks cena 395 Kč při 50 ks cena 360 Kč



Další služby na míru

       RÁDI PRO VÁS ZAŘÍDÍME: 

 Tématické kostýmy a design stánku

 Přednášky o medovině - historie a současnost

 Sestavení degustačního lístku

 Degustační medovinové sety

 Dodávka medovin pro svatební oslavy

Speciální degustace zahraničních medovin

Degustace druhových medů

Exkurze do výroben medovin

Odborné přednášky s výrobci



Reference

„Chtěla bych Vám poděkovat za báječnou organizaci ochutnávky 
medovin ve Vašem obchodě. Oceňuji bohatý výběr nejrůznějších 
medovin a hlavně jejich kvalitu, že vybíráte medoviny bez umělých 
sladidel, aromat a barviv. Medoviny mi moc chutnaly a ráda Váš 
obchod zase navštívím.”

Zuzana Kleknerová, převodce nemovitostí bez realitky 
www.jaknaprodejbytu.cz

„Pro jednoho z našich klientů jsme realizovali večírek, jehož součástí 
byla ochutnávka horké a vychlazené medoviny. Velmi oceňujeme 
profesionální a pozitivní přístup, prezentaci i chuť produktů. Byli 
jsme moc spokojeni“. 

Raul, marketingová agentura
www.raul.cz



Jiří Pouček
info@muzeummedoviny.cz

Tel: 776 814 841

Adresa prodejny:
MEDOVINÁRNA

Na Zderaze 14, Praha 2

Jiří Pouček, odborník na medovinu.  

Provozovatel specializované prodejny 

medovin, e-shopu. Pořadatel soutěže 

Medovina roku.


