Degustacije izbranih jedi bodo možne
tudi v odpiralnem času gostincev
(informacije dobite v lokalu Mina Cafe).

ZTC
pon–pet 6:00–19:00, sob 7:00–13:00,
ned 8:00–11:30

Trubarj

ev park

• laški burger - goveje meso
velikolaških rejcev
• (kulinarični sprehod: degustacija
zorjene govedine)

Mina Cafe
pon–čet 15:00–23:00, pet–sob 15:00–01:00,
ned 10:00–21:00

• gabrijelova zvezdica - napitek z
medom velikolaškega čebelarja;
• tepka v čokoladi - sušena hruška,
oblita s čokolado

Peka Kukelj
sre–sob 7:00–19:00, ned 7:30–19:00

• gluhi štrukelj v lešnikovi omaki z
medom - le zakaj se imenuje gluhi?

Picerija Pri Roku
pon–sob 7:00–22:00, ned 8:00–12:00

• pečenica z zeljem - brez tega ni
pravega decembra

PARKIRIŠČE
PONUDNIK
CESTA
KULINARIČNA POT
ADVENTNO-BOŽIČNA TRŽNICA
INFO TOČKA FESTIVALA

Tenis Cereja
čet–pet 12:00–01:00, sob–ned 9:00–01:00

• lešnikova povitica - mini lešnikova
potička; tako je potico imenoval
Primož Trubar

LOV ZA ZAKLADOM

Poznate
božični kruh?
V Laščah mu rečemo poprtnik ali župnek.
Spečemo ga na tretji sveti večer,
pred svetimi tremi kralji (6. januar).
Gospodinja zamesi boljše testo in ga
bogato okrasi s ptički, kitami, rožicami, ...
pri vsaki hiši malo drugače. Ta obredni
kruh pomeni obilje, napoveduje dobro
leto in poveže družino. Pokusijo ga vsi
člani družine, pa tudi sosedje in prijatelji.
Naj nas v letošnjem decembru v
Laščah povežejo sporočila božičnega
kruha poprtnika!

Sobotni
kulinarični sprehod:
13 hudi*h kapelic

Velike Lašče,
14.12., 21.12., 28.12.,ob 16.uri
Vodeni tematski sprehodi po Velikih Laščah z
degustacijami - za odrasle. Za kulinarično in
kulturno doživetje decembrskih Lašč bodo
poskrbeli velikolaški gostinci, KUD Primož Trubar
in Zavod Parnas (Uživam tradicijo). Obvezne
rezervacije: info@zavod-parnas.org 041 833 456

LOV NA ZAKLAD

od četrtka do nedelje v decembru
Tematski sprehodi za družine z otroki. Več
družinskih članov razkriva namige, ki so skriti
na različnih točkah po Laščah. Potrebujete
pametni telefon z aplikacijo za branje QR kod,
npr. Scan.me. Pripravljata Villa Cereja in
Zavod Parnas (Uživam tradicijo).
LOV NA ZAKLAD:

MEDENE ZGODBE

Velike Lašče, 21.12., ob 14. uri.
Z medenimi zgodbami bo otroke na
sprehodu po Laščah obdarila Slava Petrič.
Pripravlja Zavod Parnas (Uživam tradicijo).
Obvezne rezervacije: info@zavod-parnas.org
041 833 456

Kulinarični sprehodi za različne ciljne skupine so rezultat delovanja
dediščinske skupnosti priprave poprtnika v projektu Uživam tradicijo
(Interreg V-A Slovenija - Hrvaška), kjer Zavod Parnas deluje kot
projektni partner.

