Tisková zpráva, Telč, 13. ledna 2020

Novinky v Panském dvoře potěší místní i turisty
V Panském dvoře si letos pro návštěvníky připravili hned několik novinek, které potěší
místní obyvatele i turisty. Nabídka Panské restaurace je v pracovní dny nově rozšířena o
polední menu. Milovníci poctivého piva ocení možnost ochutnávky a exkurze do
Panského pivovaru pod vedením sládka.
Panská restaurace byla otevřena na konci loňského roku a hned v prvních týdnech přivítala
řady zvědavých hostů. „Lidé se k nám vracejí, máme radost, že jim u nás chutná. Nejlepší
ohlasy máme na naše pivo. Mezi dobrotami z kuchyně vedou burgery a tradiční české
speciality,“ sdělil provozní Marek Dvořák. V pracovní dny v Panské restauraci rozšířili
nabídku o polední menu. Zákazníci si mohou vybírat ze dvou hlavních jídel, samozřejmostí
je polévka a dezert.
Pro zájemce, kteří chtějí nahlédnout do zákulisí a seznámit se s pivovarnickým řemeslem,
v Panském pivovaru zavedli možnost exkurze s ochutnávkou. Exkurze vede zkušený sládek
Marcel Hofman. „Prohlídku pivovaru si u nás zákazníci mohou rezervovat už od 6 osob.
Stačí si předem zavolat a domluvit si termín. Součástí exkurze je ochutnávka čtyř druhů piva
a také malý dárek,“ zve návštěvníky Hana Plachá, manažerka areálu. Exkurzi lze objednat i
formou voucheru, který je originálním narozeninovým dárkem.
V Panském dvoře se letos chtějí zaměřit i na firemní klientelu. „Máme nádherné konferenční
prostory, technické vybavení, penzion, restauraci s vlastním pivovarem a zázemí pro
sportovní i jiné aktivity. Od letošní sezóny firmám kromě jedinečné atmosféry nabízíme
kompletní servis na konference, školení, teambuildingy nebo večírky,“ uvedla Hana Plachá.
V areálu se letos uskuteční i několik svateb. „Už se nám ozvalo několik zájemců, ale stále
máme volné atraktivní termíny v hlavní sezóně. Pronajímáme venkovní i vnitřní prostory,
zajistíme catering i další služby,“ doplnila Plachá.
Revitalizovaný hospodářský statek Panský dvůr Telč dnes nabízí vyžití pro všechny
generace. Zdejší chloubou je unikátní lanové centrum s lezeckou stěnou, dále dětská herna s
kavárnou, půjčovna elektrokol i příjemné ubytování v novém penzionu. V průběhu roku

Panský dvůr pořádá výstavy, divadla, koncerty, festivaly, dětské tábory i na míru ušité
školní a firemní dny.
Bližší informace najdete na stránkách www.panskydvurtelc.cz.
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