DOMAČIJA ŠKOF »ŠRAJF«
Gsm: +386 40 691 612

Črešnjevec 21B, 8333 Semič,
E mail: sonya.skof8@gmail.com,

www.srajf.com

Nudimo domače dobrote po receptih naših babic, brez aditivov in z manj sladkorja, s poudarkom na peki ajdove
potice in certificirane belokranjske pogače.

Potice: orehova, pehtranova, ajdova, kočevarska, rožičeva, ocvirkova, skutina, rozinova, kokosova, čokoladna, potratna, lešnikova,
makova, medena, krompirjeva…
Zavitki: sadni, zelenjavni, ajdov, skutin
Šarklji: navaden, rozinov, marmorni…
Mlinci iz različnih vrst moke: beli, pirini…
Rezanci iz različnih vrst moke: beli, pirini…
Pogače z raznimi posipi
Certificirana belokranjska pogača
Različne vrste kruhov iz krušne peči

NUDIMO TUDI:
 Ogled Muzejske zbirke partizanske bolnice »Topolovec« na domačiji Škof
 Ogled manjšega muzeja na prostem
 Najem piknik prostora na prostem za cca. 500 oseb
 Najem prostora pod skednjem do 100 oseb
 Najem notranjega prostora do 40 oseb
 Možnost spanja na senu
 Sprehod do izvira reke Krupe in judovske hiše cca. 30 - 45 min.
 Sprehod do motokros steze cca 20 min.
 Ogled naravnega izvira v vasi -Vrtača
 Ogled vražjega kamna v gozdu v neposredni bližini vasi
 Priporočamo vam ponudbo izletov po Beli krajini
Primerno za srečanja, druženja, poročna slavja, pogostitve, predavanja, praznovanja, obletnice poroke,
predstavitve, delavnice, tečaje…
Sprejemamo tudi organizirane skupine, razna društva: gasilci, vinogradniki, motoristi, kolesarji, pohodniki,
taborniki….

FOTO PREDSTAVITEV

Piškoti, mlinci, rezanci…

Notranji prostor za cca do 40 oseb

Muzej v katerem so razstavljeni predmeti, ki so nekoč služili pri predelovanju žit ( trier, mlatilnica na gepel, večja mlatilnica ki jo poganja aran –
dizelski motor).

Zunanji prostor pod skednjem za cca 100 oseb, možnost prenočevanja na senu…

Vrt za piknike, zabave, razne igre….

Ogled Muzejske zbirke partizanske bolnice »Topolovec«
Iz II.SVETOVNE VOJNE- edina ki je delovala v vasi, zbrano največ dokaznega gradiva in medicinskih instrumentov.

Napis na obeležju
v naselju Črešnjevec:

V vasi Črešnjevec je od 15.9.1944 do 28.4.1945
delovala postojanka slovenske vojaške partizanske evakuacijske bolnice
SV PBE z imenom Topolovec,
od koder so zavezniki z letališč Otok in Krasinec
odpeljali 2800 vojaških ranjencev
na zdravljenje v Bari v Italijo,
več kot 2000 civilnih oseb pa v Dalmacijo.

Domačija Škof

Zbirka bolnice

Kmečka soba

Kuhinja

Gospodarsko poslopje – voz s katerim so vozili ranjence
» Partizanski rešilec«

NA VOLJO SMO VAM NA ZGORAJ NAVEDENEM NASLOVU PO PREDHODNEM DOGOVORU
TER NAROČILU NAŠIH DOBROT.

Foto predstavitev izdelkov

Mešano drobno pecivo pakirano 350g – 4,00€

DOMAČI JAJČNI REZANCI 200g - cena 2,00€

DOMAČI ŠIROKI JAJČNI REZANCI 200g - cena 2,00€

DOMAČI PIRINI MLINCI 200g – cena 2,50€

CERTIFICIRANA BELOKRANJSKA POGAČA
Prodaja se le cela 5€ kom.

EMBALAŽA ZA BELOKRANJSKO POGAČO
Cena 2,00€

POGAČA Z RAZNIMI POSIPI ( razna semena, slanina, sir) cena 5,00-8,00€
(najboljša sproti pečena, priporočam za naročila, le ob dnevu naše dostave k vam in vi takoj k strankam)

SKALCE Z ROZINAMI

MAŠINSKI PIŠKOTI - MAŠINARJI

BRIZGANCI

HIŠNI PRIJATELJ

UČKI

ROGLJIČKI – VANILIJEVI, OREHOVI, LEŠNIKOVI

BRESKVE

JAGODE

POTRATNA POTICA

OREHOVA POTICA

KOKOSOVA POTICA

RAZNE VRSTE MEŠANEGA BISKVITNEGA PECIVA PO NAROČILU

KRUH IZ KRUNE PEČI

