GASTRONOMIE KULTURA UBYTOVÁNÍ SPORT

Jak se k nám dostanete
Pokud rádi jezdíte vlakem, Všeradice leží uprostřed železniční
tratě Zadní Třebaň – Lochovice. Z těchto konečných stanic pak
jezdí vlaky směrem na Prahu, na Plzeň i na Písek.
Autobusem se do Všeradic dostanete z Hořovic, Berouna či
Řevnic.
Pokud jste milovníky chůze, do Všeradic dojdete po modře
značené turistické stezce, která vede od Housiny, přes Stožec
až dále na Dobříš.

Areál plný zážitků
O Galerii a muzeu M. D. Rettigové se povídá i za hranicemi
berounského kraje. V muzeu si prohlédnete interaktivní výstavu
pojednávající o životě a díle spisovatelky, výstavu Česká vesnice,
která se zaměřuje na fenomén tuzemského venkova v průběhu
historie, a v neposlední řadě expozici věnovanou českým
a zahraniční umělcům.
V podkroví galerie se nachází plně ozvučený koncertní
a divadelní sál. Jeho kapacita o 150 lidech vyzývá k pořádání
firemních a společenských akcí. To ovšem není vše. Dvůr Všerad
skýtá zábavu pro celou rodinu. Kromě galerie si můžete zahrát
minigolf v oddechovém parku, zasportovat si na víceúčelovém
hřišti pro míčové hry, projít si relaxační stezku, nebo vyrazit na
výlet v okolí.
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Dovolená ve Dvoře

Po dobrém jídle vychlazené pivo

Naši návštěvníci o nás říkají

Zažijte dovolenou v rodišti nejslavnější české recepistky M. D.
Rettigové a vyberte si ze široké škály aktivit pro odpočinkový
prodloužený víkend, nebo sportovní dovolenou. V našem areálu
si přijde na své milovník gastronomie, nadšený pivař, znalec
umění i aktivní sportovec.

Patří mezi vaše turistické cíle zajímavé pivovary? U nás si přijdete
na své! Pivo vaříme od roku 2013 a na každou várku osobně dohlíží
sládek Jiří Diviš. Oceníte dobrý ležák, ale večer raději zakončíte
výrazně chmeleným ALE? S radostí vám načepujeme oboje.

„Vynikající pivo, úžasný areál, který
se stále vyvíjí. Dechberoucí, krásná
krajina kolem.“

Chtěli jste někdy přespat v budově pivovaru? Zarezervujte si naši
turistickou ubytovnu v podkroví pivovaru a hostince. Kromě
toho, že budete mít na dosah dobré jídlo a pití, určitě oceníte
i prostorné a nově vybavené prostory ubytovny. Vybrat si můžete
ze šesti pokojů.

Výsledná chuť piva se vždy odvíjí od kvalitních surovin. Proto
používáme vyhlášený žatecký chmel, humnový slad a křišťálově
čistou vodu z vlastní studny, která je napájená z podzemního
jezera. Nebojíme se novinek, rádi experimentujeme se zahraničním
chmelem a zkoušíme nové pivní styly, ačkoliv naší dominantou jsou
poctivé ležáky.

Upřednostňujete soukromí a berete s sebou celou rodinu?
Zarezervujte si pokoj, nebo apartmán v penzionu U Toma.
Nachází se pouhých 300 metrů od areálu a je to ideální výchozí
bod pro další výlety a poznávání okolí.

Speciály si nejlépe vychutnáte v našem hostinci. Restaurace
ve Dvoře je oblíbená pro poctivou českou kuchyni, přívětivé
prostředí a přátelskou obsluhu. Hostinec je častým místem pro
svatební hostiny, firemní akce a narozeninové oslavy.

„Krásné prostředí, výborná kuchyně
a pivečko, velmi milá a ochotná
obsluha. Moc děkujeme!“
„Naprosto perfektní gastronomický
zážitek, příjemná profesionální
obsluha, krásné prostředí.“

