Hospodářství
Pod Strážným vrchem
Merboltice 141 (bývalý Röslerův statek)
Malá rodinná farma hospodaří v areálu památkově chráněného rychtářského
statku. Věnují se ekologickému zemědělství více než 15 let, chovají kozy a krávy
plemene Jersey. Farma nabízí vynikající domácí sýry ve 100% BIO kvalitě.

Sýrárna a domácí sýry

Sýry typu „korbáčky” koupíte v řadě forem jako:
Provázky, Prstýnky, Jadely, Parenica. Dalšími produkty
jsou čerstvé sýry, žervé, jogurty nebo domácí máslo
a spoustu dalšího.
Čerstvé kozí sýry jsou vyráběny v různých příchutích
vlastních bylinek nebo česneku a ve formách žervé či
sýrů balkánského typu.

Ostatní produkty

V nabídce najdete také domácí sirupy, marmelády
a džemy. Vše z vlastních ovocných stromů.

Ubytování

Hospodářství nabízí i ubytování v samostatném
domku - vilce na přilehlém pozemku.
• pobyt srdci historického statku
• soukromí a pohodlí zrekonstruované
secesní vilky s vlastní zahradou
• výhled na zvířata a sad
• vhodné i pro pobyty s dětmi

Sýry i ostatní domácí produkty tu můžete
koupit denně od května do října!

Hospodářství pod Strážným vrchem
Merboltice 141
www.podstraznym.cz, tel.: +420 777 658 873
hospodarstvi@podstraznym.cz, o.sanc@seznam.cz
Facebook: www.facebook.com/podstraznym

Rozhledna
Strážný vrch
Rozhledna stojí na
stejnojmenném vrcholu Strážný vrch s výškou 601 m
n. m. Byla postavena obcí
Merboltice v roce 2006 a na
okolní krajinu se koukáte
z výšky patnácti metrů.
Současná rozhledna tu nebyla
první. Na počátku 20. století
zde stála dřevěná vyhlídková
věž, která trpěla nepřízní počasí
a po 1. světové válce byla
stržena. Později tu vyrostla
rozhledna ze znělcových
kvádrů a cihel, která však
zanikla v 60. letech 20. století.

Tipy na zajímavosti v okolí
Vesnická památková zóna Merboltice:

• Hospodářství pod Strážným vrchem
s domácí sýrárnou
• věžovitá zvonice ze 14. století (byla
součást zaniklého farního kostela
sv. Kateřiny Alexandrijské)

• Agrofarma Merboltice nabízí prodej
mléka z mlékomatu do vlastních nádob

• víkendové truhlářské kurzy Jana Marka
„Jak na dřevo“ - Merboltice 15
Bobří soutěska s vodopády

• romantická skalnatá rokle na Bobřím
potoce cca 2 km od Verneřic

Sedlo

• turistická výzva na čtvrtou nejvyšší
horu Českého středohoří

Více informací o výletech, akcích a turistických tipech najdete na:

