turistična kmetija

S pridihom sodobnosti ...

www.kmetija-stok.si

Sodelujte z nami

Ali veste, da na Slovenski obali nimamo le morja?
Ponudite svojim gostom več. V neposredni bližini se
razprostira istrsko podeželje z bogato zgodovino in slastno kulinariko. Trend ''travel experience'' strmo narašča,
zato popeljite svoje goste še v Istrsko zaledje in povečajte
svojo konkurenčno prednost.

Z vami želimo postati ključni partnerji in s skupnimi močmi
ustvariti dolgoročno zgodbo z dodano vrednostjo. Prepričani
smo, da se naša in vaša znanja dopolnjujejo. V ta namen
predlagamo sodelovanje pri snovanju kakovostnih paketov in
ponudb, ki bodo vašim strankam ponujale več kot le morje. Pri nas
vam lahko ponudimo raznolik izbor doživetij in ravno to je tisto, po
čemer hrepenijo naši obiskovalci.
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O nas

Na Turistični kmetiji Štok stremimo k profesionalnim storitvam, saj
verjamamo, da z našo vrhunsko kulinariko in pridihom sodobnosti
ustvarjamo odlične dolgotrajne odnose.
Z odlično ekipo vam postrežemo pristne istrske jedi,
ki so pripravljene na sodoben način,
ob tem vam ponudimo odlično domačo žlahtno kapljico.

Nahajamo se le 10 minut iz Kopra,
v deželi Refoška - Marezigah - kjer v istrskem ambientu
uživate v prečudovitem razgledu na Koprski zaliv.
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Več o ponudbi

Pripravili smo vam nekaj menijev za naše bodoče
sodelovanje.

Standard
Bobiči
****
Pečene klobase
Ombolo na žaru
Dušeno kislo zelje
Tenstan krompir z
ocvirki
Domač kruh
****
Sladica

Cena na osebo: 15,50€

Gold

Superior

Istrski narezek
Fuži s tartufi
****
Pljukanci s kokošjo omako
Mesna plošča:
****
(vratovina, ražnjič,
Ombolo v gobovi omaki
pohan čevapčič s panceto
Zelenjavni zavitek
in sirom, istrska klobasa,
Pečen krompir
zelenjava na žaru
****
pečen krompir)
Sladica
Domač kruh
****
Sladica
Cena na osebo: 18,50€

Cena na osebo: 22,40€

Jedilnik se lahko prilagodi tudi vašim željam.
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Dodatna ponudba

Raziskovanje Istre ...
Vodene degustacije vin

Ponudimo vam lahko različne vrste domačih vin, med drugim Refošk,
Malvazija in Sladki muškat.

Ogled istrske kmetije in vinogradov

Razkažemo vam našo vinsko klet, vinograde in vas popeljemo
po Deželi Refoška.

Najem prostorov za poslovne dogodke

Naši prostori so primerni za gostovanje različnih poslovnih dogodkov,
saj so opremljeni s sodobno tehnologijo in internetom.

Zaupajo nam že:

Ostale partnerje si lahko ogledate na naši spletni strani.

Kontaktirajte nas!
Turistična kmetija Štok
Marezige 20a
6273 Marezige

+386 40 235 366
+386 68 671 722
info.kmetijastok@gmail.com
www.kmetija-stok.si

www.kmetija-stok.si

