
 
Już we wrześniu czeka nas kolejne spotkanie z muzyką operową i winem. Tym razem zapraszamy na spektakl 

Romeo i Julia inaugurujący kolejny sezon Opery Śląskiej. Ze względu na remont sceny spektakl odbędzie się w Pałacu 
Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Popołudnie rozpoczniemy od obiadu degustacyjnego w zaprzyjaźnionej  

z Klubem Domu Wina restauracji Terra Mare. Następnie przy kieliszku wina musującego nastąpi wprowadzenie do 
utworu. Ukoronowaniem wieczoru będzie wystawienie słynnej opery Charlesa Gounoda.  

W partiach tytułowych wystąpią Andrzej Lampert i Ewelina Szybilska. 

 

10 września (sobota), godz. 15.00 
 

Restauracja Terra Mare, ul. Żyzna 2 w Katowicach 
oraz Pałac Kultury Zagłębia, plac Wolności 1 w Dąbrowie Górniczej 

 
Program wieczoru 
15.00 – 17.00  późny obiad w restauracji Terra Mare 
17.15 – 17.30  wspólny przejazd autokarem do Dąbrowy Górniczej 
18.00 – 21.00  spektakl Romeo i Julia w Pałacu Kultury Zagłębia 
21.00   po spektaklu bankiet z udziałem artystów i publiczności 

 
Spotkanie prowadzi 

Justyna Korn-Suchocka – redaktor magazynu „Czas Wina”  
 

Menu i wina 
 

Aperitif 
Individo Traminer / Sauvignon Blanc, Mołdawia 

 

Pierwsza przystawka 

Sałata, krewetki, oliwki, ser, granat, pieczywo 
Individo Fetească Regală / Riesling, Mołdawia 

 

Druga przystawka 

Caponata: bakłażan, cukinia, oliwki, cebula, seler naciowy, papryka, sos pomidorowy 
Individo Fetească Neagră, Mołdawia 

 

Danie główne 

Tagliata di manzo: plastry polędwicy wołowej przekładane serem kozim i burakiem, 
udekorowane speckiem, sosem z czerwonego wina i rukolą 

Individo Merlot/Cabernet Sauvignon + Individo Rara Neagră / Malbec / Syrah, Mołdawia 
 

Deser 

Parfait chałwowe z dodatkiem słonego karmelu 
Blandy's Duke of Clarence, DOC Madeira, Portugalia 

 
Cena obejmuje: 4-daniowy posiłek degustacyjny, 7 win do degustacji, przejazd autokarem z restauracji do Pałacu Kultury 
Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, bilety pierwszej klasy na spektakl inaugurujący sezon operowy, książeczkę programową 
spektaklu, wprowadzenie do tematyki przedstawiania, udział w bankiecie po spektaklu (spotkanie z twórcami). 
 

Cena 430zł od osoby, cena klubowa 370 zł* od osoby. 
Rezerwacja i dodatkowe informacje: tel. 722-100-224, e-mail wycieczka@wine-service.pl 
 

* Rabat w postaci „ceny klubowej” przysługuje członkom Klubu Domu Wina wraz z jedną osobą towarzyszącą. 


