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515 CZK
Hibernal 2020
polosuché, výběr z hroznů, vinařství Omasta
Typické odrůdové víno zelenožluté barvy. Vůně je intenzivní,
příjemně ovocitá, chuť plná, extraktivní, typicky kořenitá.
half dry, selection of grapes
Typical varietal wine has a greenish-yellow color, the aroma
is intense, fruity, full taste, extractive, typically spicy.

515 CZK
Tramín červený 2020
polosuché, pozdní sběr, vinařství Starý vrch
Víno světle žluté barvy. Vůně je plná s aroma čajové růže,
tropického ovoce a ananasu. Chuť je lehká a svěží, s aroma
čajové růže a tropického ovoce.
dry, late harvest
Wine of light yellow color. The aroma is full with the aroma of
tea rose, tropical fruit and pineapple. The taste, is light and
fresh, with the aroma of tea rose and tropical fruit.

560 CZK
Ryzlink rýnský 2019
suché, pozdní sběr, vinařství Sonberk
Přitažlivá citronově žlutá barva s výraznými zelenkavými
reﬂexy, je umocněna dlouhým zráním vína na jemných
kalech ve velkém akátovém sudu. To vše dává tomuto
ryzlinku speciﬁckou vůni i chuť, která je výrazně ovocná.
dry, late harvest
The attractive lemon yellow color with strong greenish
reﬂexes is enhanced by long maturation of wine on ﬁne
sludge in a large acacia barrel. All this gives the Riesling a
speciﬁc aroma and taste that is distinctly fruity.

560 CZK
Rulandské šedé 2019
polosuché, pozdní sběr, Balgovo vinařství
Ve vůni nazrálé jižní ovoce s lehkou minerální stopou. V těle
plné, zakulacené, medově-ovocné s příjemným minerálním
„štychem”.
half dry, late harvest
In the aroma of ripened southern fruit with a slight mineral
trace. In the body full, rounded, honey-fruity with little
minerality.

560 CZK
Pálava 2020
polosladké, pozdní sběr, vinařství Harmonia vini
Víno zelenožluté barvy. Vyznačuje se jemným tramínovým
aroma s nádechem sušených meruněk. Chuti dominují
kandované citrusové plody, doprovázené pravou vanilkou.
semi-sweet, late harvest
The wine is green-yellow in color. It is characterized by a
mild Traminer aroma with a touch of dried apricots. The
ﬂavors are dominated by candied citrus fruits.

640 CZK
Sauvignon Blanc Stará Hora 2020
suché, moravské zemské, vinařství Fabig - Hustopeče
Lehce minerální a příjemně ovocný Sauvignon z nejvýše
položené vinice v Hustopečích – Stará Hora
dry, Moravian Land Wine, Fabig, Hustopeče
Slightly mineral and pleasantly fruity Sauvignon from the
highest vineyard in Hustopeče - Stará Hora

670 CZK
Chardonnay 2018
suché, pozdní sběr, vinařství Obelisk
Víno, které leželo přibližně 12 měsíců na kalech. Ve vůni
světlé ovoce, květiny, stopu medu a jemné minerální tóny.
Chuť bohatě ovocná, lehounce nasládlá a minerální.
dry, late harvest
Wine that lay on the sludge for approximately 12 months. In
the aroma of bright fruit, ﬂowers,honey and soft mineral
tones. The taste is richly fruity, slightly sweet and mineral.

710 CZK
Ryzlink vlašský Ořechová Hora 2019
suché, pozdní sběr, Mikrosvín Mikulov
Víno vzniklo v nerezovém tanku a velkém dubovém sudu.
Barva je světlejší citronová. Tóny zralých nektarinek, citrusů
a jemně bylinkový nádech postupně přecházejí až do
minerálně-botrytického projevu. Chuť je díky vysoké
vyzrálosti hroznů mohutná, s lehkým zbytkovým cukrem a
delší jemně slanou dochutí.
dry, late harvest, Mikrosvín Mikulov
The wine was made in a stainless steel tank and a large oak
barrel. The color is lighter lemon. The tones of ripe
nectarines, citrus and a subtle hint of herbs gradually change
into a mineral-botrytic expression. Thanks to the high
ripeness of the grapes, the taste is powerful, with a light
residual sugar and a longer, slightly salty aftertaste.

560 CZK
Pinot Grigio 2020
Tenuta di Corte Giacobbe, oblast Veneto, Itálie
Osvěžující středně plné Pinot Grigio. Vyniká bohatým aroma s
tóny broskve, jablka a citrusů.
Refreshing Pinot Grigio. It has a rich aroma with tones peach,
apple and grapefruits.

630 CZK
Sauvignon Blanc 2020
Sileni, oblast Marlborough, Nový Zéland
Klasický zástupce charakteristických Sauvignonů z
Marlborough na Novém Zélandu. Ve vůni i chuti najdeme
tropické ovoce, zelenou trávu, kopřivové tóny
a čerstvě natrhané bylinky.
Classical representative of characteristic Sauvignons from
New Zealand. In aroma and taste we ﬁnd tropical fruit, green
grass, nettle tones and freshly picked herbs.

640 CZK
Lugana 2018
La Rifra, oblast Veneto, Itálie
Víno z odrůdy Trebbiano di Lugana, typickým pro oblast
kolem jezera Lago di Garda. Jeho složení je velmi moderní,
barvité a přesto elegantní.
Wine of the Trebbiano di Lugana variety typical of Lake
Garda. Its composition is very modern, colorful and yet
elegant.

680 CZK
Riesling Varidor 2020
Carl Lowen, oblast Mosela, Německo
Klony použité pro výsadbu této vinice pochází z nejstarší
pravokořenné německé vinice Maximin Herrenberg. Odtud
vznikl i název VARI (variace několika stovek různých klonů
starých vinic) DOR. Sklízí zde velmi malé kuličky hroznů,
které mají zároveň velký extrakt a dávají tomuto vínu
nezaměnitelný charakter, říznost a dlouhou dochuť. Výrazná
minerální vůně i chuť. Spontánně kvašené v nerezu, pak 3
měsíce v dřevěném sudu 1000 litrů.
The clones used for planting this vineyard come from the
oldest right-rooted German vineyard, Maximin Herrenberg.
Hence the name VARI (variation of several hundred diﬀerent
clones of old vineyards) DOR. It harvests very small grape
balls, which also have a large extract and give this wine an
unmistakable character, sharpness and long ﬁnish.
Distinctive mineral aroma and taste. Spontaneously
fermented in stainless steel, then 3 months in a wooden
barrel of 1000 liters.

740 CZK
Chardonnay 2019
Terrazas de los Andes, oblast Mendoza, Argentina
Zlatavě žlutá barva se zelenými odlesky. Intenzivní ovocná
vůně v nose s tóny zralých broskví a meruněk, tropického
ovoce jako je mango a ananas. Víno je na patře příjemně
aromatické. Užijte si toto komplexní víno s dlouhým
závěrem. Fermentováno a zráno 6 měsíců v dubových
sudech.
Golden-yellow color with green reﬂections. Intense fruity
aroma on the nose with tones of ripe peaches and apricots,
tropical fruits such as mango and pineapple. The wine is
pleasantly aromatic on the palate. Enjoy this complex wine
with a long ﬁnish. Fermented and aged for 6 months in oak
barrels.

780 CZK
Soave Classico DOC 2018
Ca Rugate, oblast Veneto, Itálie
Zářivá brilantní barva, vůně jemná s ﬂorálními tóny lučních
byli jako heřmánek a jitrocel. V ústech plné, suché,
harmonické.
A brilliant color, a delicate scent with ﬂoral meadow tones
was like chamomile and plantain. In the mouth full, dry,
harmonious.

780 CZK
Grüner Veltliner Federspiel 2020
Jäger, oblast Wachau-Weissenkirchen, Rakousko
Štěrkovité půdy dávají vínu křehkou minerálnost, jemnost a
rovnováhu v chuti s typickou jemnou pepřovitostí. Hrozny se
sklízejí ručně a jemně lisují. Po fermentaci zrají v nerezových
tancích. Víno je jemně ovocné, velice vybízivé k pití.
Elegantní s jemnými tóny broskví.
Gravel soils give the wine a fragile minerality, softness and
balance in taste with a typical ﬁne pepperiness. The grapes
are harvested by hand and gently pressed. After
fermentation, they mature in stainless steel tanks. The wine
is mildly fruity, very inviting to drink. Elegant with subtle
tones of peach.

820 CZK
Grüner Veltliner Handwerk 2020
Stagard, oblast Kremstal, Rakousko
Minerálnější a pevnější pojetí Veltlínu z terasovité vinice
Pfaﬀenberger. Komplexní zážitek s rakouského Veltlínu,
příjemné spojení slané minerality, pepře a exotického koření.
Parádně pikantní a husté pití ze štěrkových prudkých vinic.
Perfektní společník do gastronomie, který si poradí s
pečenými pokrmy, grilovaným masem i těstovinami.
A more mineral and ﬁrmer concept of Veltlín from the
terraced Pfaﬀenberger vineyard. A comprehensive experience
with Austrian Veltlin, a pleasant combination of salty
minerality, pepper and exotic spices. Great spicy and thick
drink from gravel vineyards. The perfect companion to
gastronomy who.

860 CZK
Pinot Grigio, DOC 2020
Colterezino, oblast Alto Adige, Itálie
Plné, jemné s decentním ovocným aroma a dlouhým
závěrem. Světlá slámová barva, příjemná vůně po citronech,
broskvi a medovému melounu. V ústech plné, výrazné s
dobrým extraktem a svěžestí.
Full, soft with a subtle fruity aroma and long ﬁnish. Light
straw color, pleasant aroma of lemon, peach and honey
melon. In the mouth full, distinctive with good extract.

Chardonnay Yarden 2017

880 CZK

Golan Heights, oblast Galilee, Izrael
Víno světle žluté barvy s tóny zralé hrušky, jablka, ananasu a
citrusových plodů prokládané bohatým dubem a vanilkou.
Bohaté a máslové, s atraktivním závěrem.
Wine of light yellow color. Tones of ripe pear, apple,
pineapple and citrus fruits interspersed with rich oak and
vanilla. Rich and buttery, with a long attractive ﬁnish.

890 CZK
Gavi di Gavi DOCG 2020
Villa Sparina, oblast Piemonte, Itálie
Víno má světle žlutou jiskrnou barvu, vůni připomínající
čerstvé broskve, zelená jablka, plnou, dlouhou a svěží chuť
připomínající dobře vyzrálé hrozny se svěží živou kyselinkou.
Vynikající ke všem úpravám mořských ryb a plodů moře.
The wine has a light-yellow sparkling color, a scent
reminiscent of fresh peaches, green apples, a full long and
fresh taste reminiscent of well-ripened grapes with fresh,
lively acidity. Excellent for all seafood.

910 CZK
Riesling Slice of Paradise 2019
Korell, oblast Nahe, Německo
Velmi pěkně udělaný riesling z německé vinařské oblasti
Nahe z ikonické vinice Paradies. Nádherně vybalancovaný, s
plnou a pevnou ovocitostí. Velmi jemně kořenitý a s dlouhou
dochutí. Prostě kousek německého vinařského ráje.
Very nicely done riesling from the German wine region nahe
from the iconic Paradies vineyard. Beautifully balanced, with
a full and ﬁrm fruitiness. Very delicately spicy and with a long
aftertaste. Simply a piece of German wine paradise

940 CZK
Chablis AOC 2017
Domaine Lupé Cholet, oblast Bourgogne, Francie
Čistá a ovocná vůně s tóny zralých jablek, citrusů a minerálů.
Na patře je plné, bohaté, jiskřivé, živé, pevné s minerální
strukturou.
Pure and fruity aroma with soft tones of ripe apples, citrus
and minerals. On the palate is full, rich, sparkling, lively,
solid with a mineral structure and in the end with a
harmonious acid and a touch of honey.

960 CZK
Riesling Harrer DOC 2019
Colterenzio, oblast Alto Adige, Itálie
Stará a pouze půlhektarová vinice „Harrer“ v nadmořské
výšce 470m. v blízkosti lesa byla pře 15ti lety osázena
odrůdou Riesling. Produkce byla tak malá, že do ročníku
2008 nebyl samostatně lahvován. Víno překvapí svou
elegancí, čistotou a rieslingovou ryzostí se skvělou
rovnováhou mezi zbytkovým cukrem a kyselinou.
Old and only half-hectare vineyard "Harrer" at an altitude of
470m. it was planted with Riesling 15 years ago near the
forest. The production was so small that it was not bottled by
the year 2008. The wine will surprise you with its elegance,
purity and Riesling purity with a great balance between
residual sugar and acid.

Castel Juval Riesling Gletscherschliﬀ DOC 2019 980 CZK
Unterotl, Alto Adige, Itálie
Vinařství Unterortl se nachází na Juvalském kopci v údolí
Valle Venosta v Alto Adige u obce Naturns. Vinice se nachází
v extrémně příkré poloze ve výšce 700-750 m.n. a byla
vysazena v roce 1992. Víno se skvěle hodí k předkrmům,
rybám a mořským plodům. Jiskrná barva s tóny bílého zlata
je doplněna vůní broskví, ananasu a sušené pomerančové
kůry. Chuť je plná, dlouhá a velice minerální.
Unterortl Winery is located on Juval´s Hill in the Valle
Venosta Valley in Alto Adige, near Naturns. The vineyard is
located in an extremely steep position at an altitude of 700750 MASL and was planted in 1992. The wine goes well with
appetizers, ﬁsh and seafood. The sparkling color with tones
of white gold is complemented by the scent of peach,
pineapple and dried orange peel. The taste is full, long and
very mineral.

1 090 CZK
Sauvignon Blanc 2020
Cloudy Bay, oblast Marlborough, Nový Zéland
Brilantní ovocná vůně a intenzivní rozmanitost jsou
charakteristickými znaky tohoto populárního Sauvignonu.
Buket připomínající angrešt, čínskou třešeň a další tropické
ovoce. Intenzivní vůně a chuť jsou podpořeny svěží kyselostí.
Fermentace probíhá částečně v sudech a umocňuje tak
charakteristickou ovocnou svěžest. Sauvignon Cloudy Bay je
perlou mezi víny Nového Zélandu a díky tomu je vzácným a
limitovaným vínem.
Brilliant fruity aroma and intense variety are the hallmarks of
this popular Sauvignon. Bouquet reminiscent of gooseberries,
Chinese cherry and other tropical fruits. Intense aroma and
taste are supported by fresh acidity. Fermentation takes
place partly in barrels and thus enhances the characteristic
fruity freshness. Sauvignon Cloudy Bay is a pearl among New
Zealand wines and is therefore a rare and limited wine.

1 300 CZK
Mercurey 1er cru Clos Marcilly 2015
Les Héritiers Saint-Genys,Bourgogne Francie
Prezentace je nádherná, bledě zlatý odstín má průhlednost
diamantu. Nosu dominují dřevité tóny, bourbon vanilka,
káva, brioška, máslo, mandlové mléko se sírnou minerální
stopou. V patře dominuje velká svěžest, velká dynamika,
hodně tepla a amplitudy. Struktura chuti je sladká, kyselá a
labužnická. Vyvážené, velkorysé a bohaté víno.
Les Heritiérs, Bourgogne, France
The presentation is delightful, a pale gold shade, the
transparency of a diamond. The nose is dominated by woody
notes, bourbon vanilla, coﬀee, brioche, butter, almond milk
with a sulphurous mineral trace, a lot of complexity. The
palate is dominated by a great freshness, a great dynamism,
a lot of warmth and amplitude. The taste structure is sweet,
acidulous and gourmet. A balanced, generous, opulent wine.

1 720 CZK
Chablis Premier Cru „La Fourchaume“ 2018
Isabelle et Denis Pommier, oblast Chablis, Francie
Čisté, jemné a elegantní, „Fourchaume“ představuje
lahodnou minerálnost s příjemnými květinovými tóny. Plnění
do lahví po 18 měsících zrání.
Clean, delicate and elegant. „Fourchaume“ represents
delicious minerality with pleasant ﬂoral tones. Bottling after
18 months of maturation.

Chablis Grand Cru La Moutonne Monopole 2015 7 800 CZK
Long-Depaquit, oblast Bourgogne, Francie
Velké, bohaté Chablis ze slavné vinice La Moutonne (ovce).
Jedná se o nejstarší osázenou Grand Cru polohu (pouze 2,5
hektaru), která je ve výhradním vlastnictví vinařství. Nachází
se mezi Vaudésir a Les Preusses. Víno nabídne peckové
ovoce, koření a lehkou stopu kouře. V chuti je nesmírně
bohaté, plně a takřka nekonečné.
Long-Depaquit, Bourgogne, France
Large, rich Chablis from the famous vineyard of La Moutonne
(sheep). It is the oldest planted Grand Cru location (only 2.5
hectares), which is the sole property of the winery. Located
between Vaudésir and Les Preusses. The wine oﬀers stone
fruit, spices and a light trace of smoke. It is immensely rich
in taste, full and almost endless.

ČERVENÉ VÍNO | RED WINE

520 CZK
André 2015
suché, pozdní sběr, vinařství Michlovský
André je odrůda vzniklá křížením Frankovky a
Svatovavřineckého. Název, je podle Ch. C. Andrého,
zakladatele spolku na podporu šlechtění ovoce v Brně. Barva
typového vína je tmavá, intenzivně granátově červená, vůně
je odrůdová, svou hloubkou a plností připomíná jižní typy vín,
chuť vína je harmonická. Ovocné vůně peckovitého ovoce, u
zralých vín s tóny borůvek, případně povidel.
dry, late harvest, Michlovský
André is a variety created by crossing Frankovka x
Svatovavřinecké. The name is according to Ch. C. André, the
founder of the association for the support of fruit breeding in
Brno. The color of the type wine is dark, intensely garnet red,
the aroma is varietal, its depth and fullness resembles the
southern types of wines, the wine taste is harmonious. Fruity
aroma of stone fruit, ripe wines with tones of blueberries or
plum jam.

580 CZK
Rulandské modré 2016
suché, pozdní sběr, vinařství Mikulica
Víno nejvyšší kvality, zpracované z vybraných hroznů.
Vyznačuje se bohatou strukturou,
optimálním poměrem cukru a kyselin
dry, late harvest, Mikulica
Wine of the highest quality, processed from selected grapes.
It has a rich structure, optimal sugar / acid ratio even for
longer maturation in the bottle.

640 CZK
Cabernet Sauvignon 2013
suché, pozdní sběr, vinařství Tanzberg
Výrazné typicky odrůdové víno s lahvovou zralostí na svém
vrcholu. Doporučuje se dekantovat a pak si užijete opravdový
zážitek. Vůně je intenzivní, silná, zralá, odrůdová, černý
rybíz, povidla, ostružinový kompot Chuť je plná, bohatá.
dry, late harvest, Tanzberg
Distinctive typically varietal wine with bottled ripeness at its
top. Decanting is recommended and then you will enjoy a
real experience. Aroma is intense, strong, ripe, varietal, plum
jam, blackberry compote. Taste, is full, rich.

650 CZK
Merlot 2018
suché, výběr z hroznů, vinařství Gotberg
Víno je velmi vyrovnané, lahodné a určitě osloví náročné
konzumenty a též znalce. Ve vůni se objevují tóny černého
rybízu a černých třešní.
dry, selection of grapes, Gotberg
The wine is very balanced, delicious and will certainly appeal
to demanding consumers and connoisseurs alike. The aroma
has tones of black currant and black cherries.

650 CZK
Frankovka 2019
suché, moravské zemské víno, vinařství Plenér
Lehká, ovocitá s nádechem dřeva díky zrání ve větších
dubových sudech. Lahvována bez ﬁltrace.
dry, Moravian Land Wine, Plenér
Light, fruity with little tones of wood thanks to aged in oak
barrels. Bottled without ﬁltrations

1 490 CZK
Cuvée 1+1 2009
suché, pozdní sběr, vinařství Michlovský + Mádl
V ušlechtilém a komplexním buketu lze snadno rozpoznat
tóny peckovitého ovoce s nádechem čokolády a tabáku.
Vrstevnatá chuť je plná, s hladkými taniny a dlouhým
pevným závěrem. Toto cuveé je výsledkem spojení odrůd
Rulandské modré a Zweigeltrebe.
dry, late harvest, Michlovský + Mádl
In the noble and complex bouquet, it is easy to recognize the
tones of stone-like fruit with a touch of chocolate and
tobacco. The layered taste is full, with smooth tannins and a
long ﬁrm ﬁnish. This cuveé is the result of the combination of
Pinot Noir and Zweigeltrebe

550 CZK
Montepulciano D’Abruzzo DOC 2019
Tenuta Tre Gemme, oblast Abruzzo, Itálie
Velmi pěkné, pevné, červené víno, středně hutné a ovocné.
Ve vůni třešňový džem, zemité tóny a pepř.
Very nice, stable red wine, medium full and fruity. In aroma
you can ﬁnd cherries jam, earthy tones and pepper.

560 CZK
Carmenere Estate 2017
De Martino, oblast Maipo Valley, Chile
Krásná rubínová barva i vůně po zralém červeném ovoci,
rebarboře, čokoládě a pepři. Jemné až sametové taniny, zralá
chuť ovocného džemu a náznaky máty a koření na konci.
Beautiful high ruby color, intense aroma of ripe red fruit,
rhubarb, chocolate and pepper. Fine to velvety tannins, ripe
fruit jam ﬂavor and hints of mint and spice at the end.

575 CZK
Malbec 2019
Terrazas de los Andes, oblast Mendoza, Argentina
Jemné tóny opečeného dubu a zimního koření vytváří bohatý,
mnohovrstevnatý chuťový proﬁl, který je plný zralého
tmavého ovoce a na patře má hedvábně jemnou strukturu a
pevné třísloviny.
This adds subtle hints of toasted oak and winter spice to the
wine, creating a rich, multi-layered ﬂavour proﬁle which is
bursting with ripe dark fruit and a silky smooth texture and
ﬁrm tannins on the palate.

680 CZK
Malbec Ramanegra 2019
Casarena, oblast Mendoza, Argentina
Úžasná, intenzivní, jasná, ﬁalkově – červená barva. Ve vůni
se projevují zralé švestky, lesní plody a květy ﬁalek,
podbarvené tóny vanilky, skořice a tabáku, které toto víno
získalo zráním v dubových sudech.
Amazing, intense, bright, violet - red color. The aroma
shows ripe plums, forest berries and violet ﬂowers, tones of
vanilla, cinnamon and tobacco, which the wine obtained
by aging in oak barrels.

680 CZK
Rioja DOC Valdepalacios 2017
Bodegas Leza García, oblast Rioja, Španělsko
Víno vyrobené z vybraných hroznů odrůd Tempranillo, Red
Garnacha a Mazuelo. Fermentace probíhá při řízené teplotě,
což jí dává velmi ovocnou a intenzivní vůni. Červená barva,
brilantní, čistá a živá. Harmonická chuť s tím správným
poměrem kyselosti, čerstvosti a hladkosti s příjemným
náznakem ovoce.
Wine made from selected grapes of the Tempranillo, Red
Garnacha and Mazuelo varieties. Fermentation takes place at
a controlled temperature, giving it a very fruity and intense
aroma. Red, brilliant, pure and vivid. Harmonious taste with
the right ratio of acidity, freshness and smoothness with a
pleasant hint of fruit.

680 CZK
Ad Hoc Primitivo di Manduria 2020
Tenuta Giustini, oblast Puglia, Itálie
Toto víno uspokojí všechny vaše chutě a smysly svou
typickou plnou strukturou, intenzivní a zároveň noblesní
kombinaci taninů a charakteristickou ovocností.
Ukázkové Primitivo z Mandurie.
This wine will satisfy your taste and senses with typical full
structure, intensive and nobel combination of tannins and
characteristic fruitiness.
Classic Primitivo from Manduria
710 CZK
Mount Hermon Red 2021
Golan Heights, oblast Galilee, Izrael
Červené suché košer víno z odrůd Merlot, Cabernet Franc,
Cabernet Sauvignon, Malbec a Petit Verdot. Temně
červenoﬁalová barva. Jasný ovocný charakter – maliny,
ostružiny, třešně a divoké bobulové plody s náznaky bylinek.
Bohatá ovocná chuť. Velmi harmonické víno s měkkými
tříslovinami a jasnou a čistou texturou.
Red dry kosher wine from Merlot, Cabernet Franc, Cabernet
Sauvignon, Malbec and Petit Verdot. Dark red-violet color.
Clear fruit character - raspberries, blackberries, cherries and
wild berries with hints of herbs. Rich fruity taste. Harmonious
wine with soft tannins
780 CZK
Rio Albo – Valpolicella DOC 2020
Ca Rugate, oblast Veneto, Itálie
Rubínová barva, plná vůně po višních a černých třešních, v
chuti suché s příjemnou plností a velice jemnými taniny. Víno
je příjemné a šťavnaté.
Ruby color, full aroma of cherries and black cherries, dry
taste with pleasant fullness and very ﬁne tannins. The wine is
pleasant and juicy.
890 CZK
Legaris Crianza 2018
Legaris, oblast Ribera del Duero, Španělsko
Toto víno se skládá z odrůd Tempranillo (92%) a Cabernet
Sauvignon (8%) zraje po 12 měsíců ve francouzských a
amerických dubových sudech. Přítomna je vůně malin, třešní
a ostružin s nádechem vanilky, máty a kůže. Na patře je
středně plné s pevnými, ale dobře integrovanými
tříslovinami.
This wine composed of 91% Tempranillo and 8% CS. Aged
for 12 months in French and American barrels. Aromas of
raspberry, cherry, blackberry with hints of vanilla, mint and
leather. The palate is medium to full bodied, with ﬁrm but
well-integrated tannins.
890 CZK
Barbaresco d´Alba DOCG 2018
Bosio, oblast Piemonte, Itálie
Barbaresco má ve vůni květy sušených růží, po ochutnání se
vám otevřou tóny černých třešní, uzeného masa a zeminy.
Víno je plné s elegantní tříslovinou.
Barbaresco has the aroma of dried roses ﬂowers, after
tasting you will open tones of black cherries, smoked meat
and soil. The wine is full with elegant tannins.

890 CZK
Saint-Emilion Grand Cru AOP 2015
Chateau Saint-Lo, oblast Saint Emilion, Francie
Víno je silné a velmi harmonické. V chuti se vyznačuje
vyzrálé černé ovoce a švestky. Ve vůni můžeme pocítit třešně
a ostružiny, ale i vanilku, koření a cedrové dřevo. V dochuti,
tento Saint Emilion Grand Cru dává vyniknout vanilku a
trochu čokolády.
The wine is strong and very harmonious. The taste is
characterized by ripe black fruits and plums. In the aroma we
can smell cherries and blackberries, but also vanilla, spices
and cedar wood. In the aftertaste, this Saint Emilion Grand
Cru makes excel vanilla and a little chocolate.

1 290 CZK
Langhe Nebbiolo „Ginestrino“ DOC 2019
Conterno Fantino, oblast Monforte d´Alba Itálie
Víno zraje v dubových sudech, kde dříve nazrávalo velké
Barolo Sori Ginestra. Má rubínovou barvu, typickou vůni
Nebbiola a pevnou mužnou strukturu, typickou pro Monforte.
Velice živá rubínová barva s granátovými reﬂexy. Vůně po
sušeném květu růže a pecce z broskve a červených plodech.
V ústech je plné, kulaté s typickými taniny pro Nebbiola z
Monforte.
The wine matures in oak barrels, where the great Barolo Sori
Ginestra used to mature. It has a ruby color, a typical
Nebbiola scent and a ﬁrm masculine structure, typical of
Monforte. Very vivid ruby color with garnet reﬂections.
Aroma of dried rose ﬂower and peach and red fruit. In the
mouth is full, round with typical tannins for Nebbiola of
Monforte.

1 400 CZK
Amarone DOCG 2015
Cimbri, oblast Veneto, Itálie
Suché víno, které nabízí intenzívní buket s vůní vyzrálého
ovoce a čokolády. Na patře je kulaté a plné s velmi
koncentrovanou ovocnou chutí a měkkými tříslovinami.
Dry wine that oﬀers an intense bouquet with the aroma of
ripe fruit and chocolate. On the palate it is round and full
with a very concentrated fruity taste and soft tannins.

1 450 CZK
Chianti Classico Riserva DOCG 2015
Castello Di Verrazzano, oblast Toscana, Itálie
Klasické víno vyráběné jen v nejlepších ročnících, které
nejlépe vyjadřuje charakter velkého Chianti. Má zářivou
rubínovou barvu, koncentrovanou vůni černých třešních,
koření, kůži a moka. V chuti je elegantní, statné s dobrou
mineralitou a pevným taninem.
Classical wine produced only in the best vintages, which best
expresses the character of the great Chianti. It has a vibrant
ruby color, a concentrated aroma of black cherries, spices,
leather and mocha. The taste, is elegant, robust with good
minerality and solid tannin.

1 550 CZK
Barolo „Monfalletto“ DOCG 2018
Cordero di Montezemolo, Piemonte, Itálie
Granátová barva s cihlovinkovými tóny. Ve vůni je mošaté,
hluboké a připomíná ﬁalky, višně v alkoholu, koření. V chuti
je suché, statné s mužnými taniny a dobrou pitelností.
Garnet color with brick-like tones. The aroma is musky, deep
and resembles violets, sour cherries, spices. The taste, is
dry, strong with masculine tannins and good drinkability.

Châteauneuf du Pape Rouge 2016

1 590 CZK

Domaine Comte de Lauze, oblast Châteauneuf du Pape, Francie

Toto víno se vyznačuje rubínově červeným závojem s
průsvitnými odlesky. Otevírá do krásného květinového aroma
překvapující svou mladistvostí; s červeným ovocem, kořením
a garrigue (provensálské vřesoviště). V ústech se rozlijí
příchutě třešní a bílého pepře s raﬁnovaným pocitem
lékořice. Chuť je plná a ukazuje eleganci, kterou na konci
dále dokazují zralé taniny.
This wine is characterized by a ruby red veil and tt opens into
a beautiful ﬂoral aroma surprising with its youthfulness; with
red berries, spices and garrigue (Provencal heathland). The
ﬂavors of cherries and white pepper with a reﬁned feeling of
licorice are poured into the mouth. The taste is full and
shows elegance, which is further proved by mature tannins
at the end.

1 890 CZK
Brunello di Montalcino DOCG 2016
Lisini, oblast Toscana, Itálie
Sytá červená rubínová barva, která se stářím mění do
cihlovo-oranžové brilantní. Ve vůni je éterické, extrémně
elegantní, s tóny podhoubí, tabáku, ﬁalky, vanilky a černých
třešní. V chuti je suché, jemné, plné a harmonické.
Konzistentní a aristokratické víno.
A deep red ruby color that turns brilliant-orange in color with
age. The aroma is ethereal, extremely elegant, with notes of
mycelium, tobacco, violet, vanilla and black cherries. The
taste is dry, soft, full and harmonious. Consistent and
aristocratic wine.

2 400 CZK
Palari Faro DOC 2013
Palari, oblast Sicilia, Itálie
Červené víno z autoktonních odrůd Nerello Mascalese,
Cappuccio, Nocera, Acitana a Galatena. Zraje v barikových
sudech a následně v láhvi. Má rubínovou barvu s
granátovými reﬂexy, košatou vůni připomínající kardamom,
červené plody a jemné koření. V chuti je teplé, přitom
dynamické s neuvěřitelnou délkou a ﬁnesou.
Red wine from the autochthonous varieties Nerello
Mascalese, Cappuccio, Nocera, Acitana and Galatena. It
matures in barriques and then in a bottle. It has a ruby color
with garnet reﬂections, a bushy scent reminiscent of
cardamom, red berries and delicate spices. The taste is
warm, yet dynamic with incredible length and ﬁnesse.

Domaine Maillard Père & Fils Aloxe Corton Premier Cru
2 600 CZK
"Les Petites Loliéres" 2018
Domaine Maillard Père & Fils, oblast Bourgogne, Francie
Barva granátově červená, ve vůni dominuje třešeň, malina a
podrost. Krásná, bohatá a hedvábná chuť s dokonalou
rovnováhou předurčuje toto víno k archivaci. Premier Cru
vinice ‘Les Petites Lollières’ se nachází blízko slavné vinařské
obce Alex-Cortone. Hrozny pochází z velmi starých vinic, stáří
vinné révy je přes 50 let. Limitovaná produkce
2.000 lahví za rok.
Garnet red color, the scent is dominated by cherry, raspberry
and undergrowth. Beautiful, rich and silky taste with perfect
balance predestines this wine for archiving. The Premier Cru
vineyard ‘Les Petites Lollières’ is located near the famous
wine village of Alex-Cortone. The grapes come from very old
vineyards, the age of the vine is over 50 years. Limited
production of 2,000 bottles per year.

Brunello Di Montalcino Ugolaia DOCG 2013 2 800 CZK
Lisini, oblast Toskánsko, Itálie
Hrozny Sangiovesse grosso pochází z vynikající polohy
„Ugolaia“, která je osázená starými keři. Hrozny mají velice
tuhou slupku, jsou koncentrované a minerální. Kvasí přes 20
dní v dřevěných kádích a poté víno vyzrává ve velkých
sudech ze slavonských dubů minimálně 3 roky. Je plné,
hluboké, velice koncentrované a elegantní.
Sangiovesse grosso grapes come from the excellent location
of 'Ugolaia', which is planted with old bushes. The grapes
have a very ﬁrm skin, are concentrated and mineral. It
ferments over 20 days in wooden vats and then matures in
large casks of Slavonian oak for at least 3 years. It is full,
deep, very concentrated and elegant. Great.

3 400 CZK
Barolo Enrico VI. DOCG 2018
Monfalletto, oblast Piemonte, Itálie
Vinice Enrico VI. se nachází na území obce Castiglione
Falletto a má rozlohu pouhých 2,1 hektaru v nadmořské
výšce 280 m n. m. Odrůda Nebbiolo zde dává vína velké
koncentrace a hloubky s pevným taninem a velice dlouhým
potenciálem k zrání. Je robustní a elegantní.
Enrico VI. is situated on the territory of the municipality of
Castiglione Falletto and has an area of only 2.1 hectares at
an altitude of 280 m above sea level. Nebbiolo variety here
gives wines of great concentration and depth with solid
tannins and a very long maturation potential. It is robust and
very elegant.

4 300 CZK
Château Vray Croix de Gay 2017
Château Vray Croix de Gay, oblast Bordeaux, Francie
Cuvée, kterému dominuje Merlot (87%) a doplňuje ji
Cabernet Franc (13%). Pečlivě vybrané hrozny pochází z
nejlepších částí vinic, stáří viné révy je v průměru 53 let.
Nabízí nádherný proﬁl potvrzující typické vlastnosti tohoto
ročníku. Barva je středně až sytě granátově purpurově
zbarvená. Má vyváženou a bohatou strukturu. Ve vůni se
otevírají tóny ostružin a černých malin, voňavé hlíny a
hřebíčku. S fantastickou strukturou, s výraznou chutí černého
ovoce, orámovaná zralými, zaoblenými tříslovinami a
spoustou svěžesti, která je dlouhá a pikantní.
Cuvée, dominated by Merlot (87%) and complemented by
Cabernet Franc (13%). Carefully selected grapes come from
the best parts of the vineyards, the age of the vine is on
average 53 years. It oﬀers a beautiful proﬁle conﬁrming the
typical features of this year. The color is medium to deep
garnet purple. It has a balanced and rich structure.
The aroma opens with tones of blackberries and black
raspberries, fragrant clay and cloves. with a fantastic
structure, with a distinctive taste of black fruit, framed by
ripe, rounded tannins and lots of freshness that is long and
spicy.
4 900 CZK
Barbaresco Martinenga DOCG 2017
Marchesi Di Gresy, oblast Piemonte, Itálie
Je nejvýznamnějším zástupcem sklepa s aristokratickou
elegancí, která je dána vinicí. I své jméno dostalo od názvu
vinice „Martinenga“. Na nose jsou tóny sladkého tabáku,
kůže, koření s tóny červených bobulí a višní. Je bohaté,
rubínové a skvěle vyvážené. Zraje 18 měsíců v baricích Allier
v kombinaci s velkými sudy – slavonský dub.
It is the most important representative of the cellar with
aristocratic elegance, which is given by the vineyard. It also
got its name from the name of the vineyard „Martinenga“. On
the nose are tones of sweet tobacco, leather, spices with
tones of red berries and cherries. It is rich, ruby and
perfectly balanced. It matures for 18 months in Allier
barriques in combination with large barrels - Slavonian oak.
5 400 CZK
Flaccianello della Pieve IGT 2017
Fontodi, oblast Toscana, Itálie
Velké červené víno z odrůdy Sangiovese z nejlepších poloh
vinic Fontodi. Prvním ročníkem byl 1981, od té doby je
hvězdou. První Supertosca z čistého Sangiovese. Zraje 18
měsíců v barikových sudech a poté v láhvi. Je emblémem
hloubky, síly s velkou elegancí a jemností. Košatá a
komplexní vůně, struktura a výraz z něj dělají velké víno,
velkého potenciálu k zrání v láhvi. Maximální výraz odrůdy
Sangiovese.
Large red wine from the Sangiovese variety from the best
locations of the Fontodi vineyards. The ﬁrst year was 1981,
since then he has been a star. The ﬁrst Supertosca from pure
Sangiovese. It matures for 18 months in barriques and then
in a bottle. It is an emblem of depth, strength with great
elegance and delicacy. The bushy and complex aroma,
structure and expression make it a great wine, a great
potential for maturation in the bottle. Maximum expression of
the Sangiovese variety.

6 800 CZK
Barbaresco Gauin Martinenga DOCG 2014
Marchesi Di Gresy, oblast Piemonte, Itálie
Lahvuje se separátně od roku 1978 jako nejlepší selekce
hroznů pravé části cru Martinenga – Camp Gros (2,58 ha). Je
to velké Barbaresco tradičního střihu, vyzrálé ve velkých
sudech a z menší části v malých baricích. Je koncentrované,
mnohovrstevné a hluboké. Camp Gros je pýchou sklepa.
It has been bottled separately since 1978 as the best
selection of grapes on the right side of the cru Martinenga Camp Gros (2.58 ha). It is a large Barbaresco traditional
style, matured in large barrels and, to a lesser extent, small
barricades. It is concentrated, multilayered and deep. Camp
Gros is the pride of the cellar.
7 400 CZK
Sassicaia Bolgheri DOC 2016
Tenuta San Guido, oblast Toscana, Itálie
Sassicaia Bolgheri je jednou ze značek, díky nimž bylo
Toskánsko ve druhé polovině dvacátého století slavným cílem
vína. Už jen pohled na sklenici naplněnou tímto rubínově
zbarveným vínem vám ukáže opojné potěšení z bohatých
vůní, které se spojily v naprostou harmonii.
Sassicaia Bolgheri is one of the brands that made Tuscany a
famous wine destination in the second half of the twentieth
century. Just looking at a glass ﬁlled with this ruby colored
wine shows you the intoxicating pleasure of rich aromas
merged in complete harmony.
8 200 CZK
Nuits St. Georges 1er Roncière 2014
Jean Grivot, oblast Nuits-St-Georges, Francie
Energické 1er Cru s elegantní vůní po bobulovitém ovoci,
santalovém dřevě a hřebíčku. V chuti se projeví dotek dubu,
který je dobře integrovaný v bohaté chuti.
Energetic 1er Cru with elegant aroma of berries, sandalwood
and cloves. The taste shows a touch of oak, which is well
integrated in the rich taste.
19 500 CZK
Vega Sicilia Unico 2009
Vega Sicilia, oblast Ribera Del Duero, Španělsko
Unico patří mezi největší vína Španělska. Krásné, hluboké a
strukturované víno, skvěle integrovaný sud a předlouhá
perzistence Vám zaručí opravdu nevšední zážitek. Pro mnohé
nesmrtelné víno, které potřebuje dlouhé roky vyzrávat.
Unico is one of Spain's largest wines. Beautiful, deep and
structured wine, superbly integrated barrel and prolonged
persistence will guarantee a truly extraordinary experience.
19 500 CZK
Opus One 2014
Robert Mondavi, oblast Napa Valley, USA
Opus One je známý svojí nádhernou strukturou a žádný
ročník nebývá výjimkou. Víno ukazuje vůni černého rybízu,
hřebíčku a pražených mandlí proti krémové struktuře
měkkých taninů a kulaté, bohaté ovocnosti. Buket nabízí vůni
švestek, višní a černého pepře.
Opus One is renowned for its magniﬁcent structure and no
vintage is an exception. The wine shows the aroma of black
currant, cloves and roasted almonds against the creamy
texture of soft tannins and round, rich fruitiness. The
bouquet oﬀers the smell of plums, sour cherries and black
pepper.
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575 CZK
The Palm by Whispering Angel 2020
Château D'Esclans, Côtes de Provence AOC, Francie
The Palm rosé je mladším sourozencem slavného vína
Whispering Angel z nejlepších vinic oblasti Coteaux d'Aix en
Provence. je pečlivě sestavenou směsí hroznů Grenache,
Cinsault a Syrah. Víno má svěží ovocné tóny. Je energické a
doplněné příjemnou mineralitou.
The Palm rosé is the younger sibling of the famous
Whispering Angel wine from the best vineyards in the
Coteaux d'Aix en Provence. It is a carefully assembled blend
of Grenache, Cinsault and Syrah grapes. The wine has fresh
fruit tones. It is energetic and complemented by pleasant
minerality.

750 CZK
Whispering Angel 2020
Château D'Esclans, Côtes de Provence AOC, Francie
Legendární růžové víno z dílny Sacha Lichine a Château
D'Esclans, bylo vytvořeno před více než deseti lety s jediným
cílem a to vyrábět nejlepší růžové víno světa. Cuvée odrůd
Grenache, Rolle( Vermentino ), Cinsault, Syrah a Tibouren
propůjčuje vínu zářivě růžovou barvu a dokonale svěží
ovocné aroma.
The legendary rosé wine from the workshop of Sacha Lichine
and Château D'Esclans was created more than ten years ago
with the sole aim of producing the best rosé wine in the
world. Cuvée of Grenache, Rolle (Vermentino), Cinsault,
Syrah and Tibouren varieties give the wine a bright pink color
and a perfectly fresh fruity aroma.
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480 CZK
Charmat de Vinselekt
demi-sec, Vinselekt Michlovský, Česká Republika
Šumivé víno vyrobené metodou charmat (technologie výroby
šumivých vín, kdy druhotné kvašení probíhá ve velkých
tlakových nádobách). Expresivní květinovo – dropsové aroma
Sparkling wine produced by the charmat method
(technology of sparkling wine production, where secondary
fermentation takes place in large pressure vessels). The
expressive ﬂower-drop aroma

480 CZK
Charmat de Vinselekt
brut, Vinselekt Michlovský, Česká Republika
Šumivé víno vyrobené metodou charmat (technologie výroby
šumivých vín, kdy druhotné kvašení probíhá ve velkých
tlakových nádobách). Expresivní květinovo – dropsové
aroma.
Sparkling wine produced by the charmat method
(technology of sparkling wine production, where secondary
fermentation takes place in large pressure vessels). The
expressive ﬂower - drop aroma.

570 CZK
Prosecco DOC spumante
extra dry, Tenuta San Giorgo, oblast Veneto, Itálie
Šumivé víno, vyrobené podle pravidel Charmat Method.
Překrásně ovocná chuť, příjemně osvěžující a skvěle živá na
patře, s dokonale vyváženou strukturou.
Sparkling wine produced according to Charmat Method rules.
Beautifully fruity taste, pleasantly refreshing and perfectly
lively on the palate, with a perfectly balanced structure.

620 CZK
Prosecco Valdobbiadenne DOCG spumante
brut, Capitania, oblast Veneto, Itálie
Slámově žlutá barva se zelenkavými odlesky, toto víno má
úžasné květinové aroma, s výraznými ovocnými odstíny
jablka a bílé broskve. Svěží, čisté aroma, s dokonalou
rovnováhou kyselinek a sladkých prvků.
Straw yellow color with greenish reﬂections, this wine has an
amazing ﬂoral aroma, with distinctive fruity shades of apple
and white peach. Fresh, pure aroma, with a perfect balance
of acids and sweet elements.

720 CZK
Prosecco superiore Asolo DOCG spumante
extra brut, Conti Ricati, oblast Veneto, Itálie
Slámová barva s velmi příjemným perlením vínu dává ovocné
tóny, lehkou vůni po medu, květinách a jablcích.
Light straw color with very pleasant sparkling of wine gives
fruity tones, light aroma of honey, ﬂowers
and wild apples.

840 CZK
Prosecco di Valdobbiadene DOCG “Rustico”
extra brut, Nino Franco, oblast Veneto, Itálie
Nino Franco absolvoval vyhlášenou univerzitu enologie v
Coneglianu. Výsledkem je svěží, ovocně-ﬂorální Prosecco
kvality, o které se s úctou hovoří a píše v nejprestižnějších
časopisech a průvodcích vín světa
Primo Franco graduated from the renowned University of
Oenology in Conegliano. The result is a fresh, fruity-ﬂoral
Prosecco quality that is spoken and revered in the world's
most prestigious wine magazines and guides.

1 190 CZK
Cava Titiana Vintage 2011
brut, Titiana, oblast Katalánsko, Španělsko
Chardonnay (100%) z vysoko položených a starých vinic
pohoří Sierra de Marina. Fermentuje ve velkých dřevěných
sudech. Druhotná fermentace probíhá v lahvích a následné
zrání vína na kvasnicích je minimálně 7 let.
Intenzivní žluto zlatavá barva, výrazná aroma briošky,
toastu, mandlí a jemných citrusů a meruněk. V chuti
nádherně suchá, strukturovaná s dlouhým, minerálním
závěrem. Příjemná elegantní nazrálost doplněná jemnou
pikantní kyselinkou.
Chardonnay (100%) from the high and old vineyards of the
Sierra de Marina. Ferments in large wooden barrels. The
secondary fermentation takes place in bottles and the
subsequent maturation of the wine in the yeast is at least 7
years. Intense yellow-golden color, strong aroma of brioche,
toast, almonds and delicate citrus and apricots. Beautifully
dry in taste, structured with a long, mineral ﬁnish. Pleasant,
elegant and complemented by a delicate spicy acidity
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Bouché Pere & Fils Cuvée Reserve brut 0,75l 1 500 CZK
Bouché Pere & Fils Cuvée Reserve brut 1,5l 2 900 CZK
Výrazné perlení. Bohatá chuť zralé hrušky a chuť pražených
mandlí v dlouhém závěru. Chuť je hladká, plné šampaňské s
plným tělem. Složení 35% Chardonnay, 35% Pinot Noir a
30% Pinot Meunier. Víno zrálo 4 roky na kvasinkách.
brut, Bouché Pere & Fils, Champagne, France
Strong sparkling. Rich taste of pear and taste of almonds in a
long ﬁnish. The taste, is smooth, full champagne with a full
body. 35% Chardonnay, 35% Pinot Noir and 30% Pinot
Meunier. The wine matured for 4 years in yeast.

Champagne H.Beaufort Brut Grand Cru Rose 1 780 CZK
Prvotřídní růžové šampaňské, cuvée 100% z hroznů odrůdy
Pinot Noir z Grand Cru vinice v Bouzy. Jemná ovocná chuť,
vůně s tóny červeného ovoce.
First-class pink champagne, cuvée 100% from Pinot Noir
grapes from Grand Cru vineyard in Bouzy. Delicate fruity
taste, aroma with hints of red fruit.

2 400 CZK
Bouché Pere & Fils Cuvée Saphir brut
To je Cuvée Prestige složené z 75% Chardonnay, 20% Pinot
Noir a 5% Pinot Meunier, Cuvée Saphir pochází pouze z
vybraných hroznů z nejstarších vinic. Hrozny jsou
fermentovány a viniﬁkovány v malých nerezových nádobách,
Cuvée Saphir je směsicí několika ročníků. Leží nejméně šest
let ve tmě sklepů.
This is Cuvée Prestige composed of 75% Chardonnay, 20%
Pinot Noir and 5% Pinot Meunier, Cuvée Saphir comes only
from selected grapes from the oldest vineyards. The grapes
are fermented and viniﬁed in small stainless steel containers.
Cuvée Saphir is a blend of several years. He's been in the
dark of cellars for at least six years.
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1 900 CZK
Moët & Chandon Impérial brut 2008
Víno harmonické směsi odrůdy Chardonnay, Pinot Noir a
Pinot Meunier. Barva: světle žlutá se zeleným nádechem
Vůně: jemně vinná s nástupem hroznů a květů lípy Chuť:
jemně vyvážená, zanechává pocit šťavnaté harmonie.
A harmonious blend of Chardonnay, Pinot Noir and Pinot
Meunier. Color: light yellow with a green tinge Scent: softly
vinous with the onset of grapes and linden ﬂowers Taste:
ﬁnely balanced, leaving a feeling of juicy harmony.

2 400 CZK
Moët & Chandon Impérial Rosé brut
Brut Rosé je šampaňské pro každou příležitost, stejně jako
varianta v bílém. Základem je odrůda Pinot Noir, dále Pinot
Meunier a Chardonnay. Šampaňské s nekonečnými jemnými
bublinkami s aroma hrušek, jablek s máslem. Barva je
růžová, chuť vyvážená.
Brut Rosé is champagne for every occasion, as is the variant
in white. The basis is the Pinot Noir variety, as well as Pinot
Meunier and Chardonnay. Champagne with endless ﬁne
bubbles with aroma of pears, apples with butter. The color is
pink, the taste is balanced.

Moët & Chandon Grand Vintage extra brut 2013 3 200 CZK
Toto ročníkové šampaňské víno je směsí, Chardonnay,Pinot
Noir a Meunier. Výsledná směs, zrající 7 let ve sklepě, nese
díky dosáži jen 5 g cukru na litr označení Extra Brut. Zaujme
svou jemně žlutou barvou se zlatými tóny a robustní
energickou chutí na jazyku s dlouhým závěrem s tóny
minerality a grapefruitu.
This vintage champagne is a blend of Chardonnay, Pinot Noir
and Meunier. The resulting mixture, aged for 7 years in the
cellar, bears the Extra Brut label thanks to the range of only
5 g of sugar per liter. Extra brut impresses with its soft
yellow color with golden tones and robust energetic taste of
the tongue with a long ﬁnish with tones of minerality and
grapefruit.
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6 900 CZK
Dom Pérignon Vintage brut 2012
Tradiční metoda druhotného kvašení v lahvi. Zraje minimálně
7 let. Pro každou fermentaci jsou použity jiné kvasné kultury.
Počáteční vůně čerstvých mandlí a grapefruitu pomalu
přechází do tónů koření, oříšků kešu a opečených toastů.
Sametová, komplexní a harmonická chuť.
Traditional method of secondary fermentation in a bottle. It
matures for at least 7 years. Diﬀerent fermentation cultures
are used for each fermentation. The initial smell of fresh
almonds and grapefruit slowly fades into tones of spices,
cashew nuts and toasted toasts. Velvety, complex and
harmonious taste.

12 900 CZK
Dom Pérignon Rosé Vintage brut 2006
Komplexní aroma přinášející zprvu tóny koření a kakaa
přechází do ovocných tónů, které se zintenzivňují s tóny
opečených fíků, meruněk a kandovaného pomeranče. Chuť je
intenzivní a komplexní s neobvyklými tóny zeleniny a jemnou
slaností, pocit v ústech je hedvábný. Dom Pérignon Rosé je
poctou odrůdě Pinot Noir Tradiční metoda druhotného kvašení
v lahvi. Zraje minimálně 7 let v lahvi. Pro každou fermentaci
jsou použity jiné kvasné kultury.
The complex aroma, which initially brings tones of acacia
spice, turns into fruit tones, which are intensiﬁed with tones
of roasted ﬁgs, apricots and candied orange. The taste is
intense and complex with unusual tones of vegetables and
mild salinity, the mouthfeel is silky. Dom Pérignon Rosé is a
tribute to the Pinot Noir variety. The traditional method of
secondary fermentation in the bottle. It matures for at least
7 years in the bottle. Diﬀerent fermentation cultures are used
for each fermentation.

