VINNÝ LÍSTEK

ROZLÉVANÁ VÍNA
Veltlínské zelené
bílé, suché, moravské zemské
Vinařství Mádl, Česká republika

0,15 l

70 Kč

Müller Thurgau
bílé, suché, moravské zemské
Vinařství Mádl, Česká republika

0,15 l

70 Kč

Sauvignon
bílé, polosuché, moravské zemské
Vinařství Dufek Svatobořice Mistřín , Česká republika

0,15 l

75 Kč

Cuvée Rosé
rosé, polosuché, moravské zemské
Vinařství Mádl, Česká republika

0,15 l

70 Kč

Zweigeltrebe
červené, suché, moravské zemské
Vinařství Mádl, Česká republika

0,15 l

70 Kč

Frankovka
červené, suché, moravské zemské
Vinařství Dufek Svatobořice Mistřín , Česká republika

0,15 l

75 Kč

Cabernet Moravia
červené, suché, moravské zemské
Harmonia vini Selection, Česká republika

0,15 l

70 Kč

Freschello
bílé, perlivé, polosuché
Cielo e Terra, Itálie

0,15 l

80 Kč

ŠUMIVÁ VÍNA

BÍLÁ VÍNA

Charmat de vinselekt
0,75 l
brut, demi sec
Vinselekt Michlovský, Rakvice, Morava
Expresivní květinovo – dropsové aroma provází svěží kyseliny
s jemným a dynamickým perlením. V dochuti je víno plné
transformovaného ovoce a lehké vanilky.

460 Kč

Freschello
0,75 l
polosuché
Cielo e terra, Veneto, Itálie
Krásně ovocité a intenzivní perlivé víno. Elegantní a jemně
perlivá chuť.

390 Kč

Prosecco doc
0,75 l
extra dry
Cielo e terra, 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.

490 Kč

Champagne Bouché Père & Fils
0,75 l
Cuvée réservée brut
Výběr nejlepších hroznů. Cuvée – 35% Chardonnay,
35% Pinot noir a 30% Pinot Meunier. Toto víno zrálo na kvasinkách
v lahvi minimálně 4 roky a díky tomu je ovocnější a komplexnější.
Hladké, plné víno s plným tělem. Barva je zlatožlutá. Bohatá
chuť zralé hrušky a chuť pražených mandlí v dlouhém závěru.

1 900 Kč

Veltlínské zelené
suché, moravské zemské
Vinařství Mádl, Česká republika
Odrůda s typickým květinovým aroma a vyšším
obsahem svěží mladistvé kyseliny.

0,75 l

330 Kč

Sauvignon
0,75 l
polosuché, moravské zemské
Vinařství Dufek Svatobořice Mistřín, Česká republika
Chuť je středně plná, výrazně ovocná, s příchutí zralého
angreštu a broskve, s lehkou stopou černého rybízu. Vůně je
jemná, svěží, ovocná s nádechem do černého rybízu, broskve
a zralého angreštu.

360 Kč

Müller Thurgau
suché, moravské zemské
Vinařství Mádl, Česká republika
Ve vůni dominuje jemné aroma kvetoucího černého bezu.
Víno je suché s pikantní kyselinkou a s jemným dotykem
zbytkového cukru.

0,75 l

330 Kč

Cuvée Blanc Pálava / Tramín
polosladké, moravské zemské
ZD Němčičky, Česká republika
Kombinace Pálavy a Tramínu v tomto elegantním cuvée
od ZD Němčičky nenechá chladným žádného milovníka
aromatických vín na vyšším cukru.

0,75 l

520 Kč

Ryzlink Vlašský
0,75 l
suché, moravské zemské
ZD Němčičky, Česká republika
Suché, osvěžující víno s ovocito-minerální aromatickou
a vyváženou kyselinkou a zbytkovým cukrem. Vlastní kvasinky
pro zachování odrůdovosti a viniční tratě – TERROIR.

460 Kč

Chardonnay Barrigue
0,75 l
suché, pozdní sběr
Harmonia vini Selection, Vinselekt Michlovský, Česká republika
V buketu přezrálého žlutého ovoce dominují tóny vyzrálého
hruškového destilátu s velmi příjemnou punčovostí. S nádhernou
stopou zrání v dubových sudech.

550 Kč

Pálava
0,75 l
polosladké, výběr z hroznů
Vinice Hnanice, Česká republika
Víno má zelenožlutou barvu a kouzelnou aromatiku rozkvetlých
růží, doplněných o tóny muškátu a lesního medu, které naleznete
i v chuti spolu s kořením, přezrálými mandarinkami a svěží
kyselinkou v závěru.

690 Kč

Hibernal
0,75 l
590 Kč
polosuché, pozdní sběr
Vinařství Omasta, Česká republika
Typické odrůdové víno má zelenožlutou barvu. Vůně je intenzivní,
příjemně ovocitá, chuť plná, velmi extraktivní, typicky kořenitá.
V odrůdovém víně je vyšší obsah kyselin, ve výběrech jemná harmonie.
Rulandské šedé
suché, kabinet
Vinařství Mádl, Česká republika
Harmonické aroma zralých meruněk a broskví, elegantně
doplňuje zemitou chuť tohoto vína.

0,75 l

Pinot Grigio
0,75 l
suché
Tenuta di Corte Giacobbe, Veneto, Itálie
Víno slámově žluté barvy se zelenými odlesky. Víno má plnou
a ovocnou chuť s aroma svěžího ovoce, zralých hrušek, banánů
a mandlí. Vyvážená kyselinka a minerálnost podtrhují osobitost
tohoto vína.

670 Kč

Lugana La Rifra
0,75 l
suché
Trebbiano di Lugana, Itálie
Typickým pro oblast kolem jezera Lago di Garda. Jeho složení
je velmi moderní, barvité a přesto elegantní. To působivě
potvrzuje svěžest a harmonie tohoto vína.

790 Kč

Grüner Veltliner
0,75 l
suché
Hebenstreit, Rakousko
Exotická, ovocná vůně s jemným kořením. Příjemně pitelné
šťavnaté víno s plným, ovocným buketem. V chuti se objevují
tóny jablka a melounu. Ovocné na patře, plné tělo s kultivovaností
a elegancí, s dlouhým koncem.

580 Kč

620 Kč

Ryzlink Rýnský
0,75 l
suché, pozdní sběr
Vinařství Sonberk, Česká republika
Vůně lípy, meduňky a akátu, v chuti zralé citrusy a šťavnaté
meruňky. Velmi dobře pitelný ryzlink, s pevnou kyselinou
a krásnou délkou.

650 Kč

Cabernet Blanc bio „Demeter“
0,75 l
suché, kabinet
Vinné sklepy Kutná Hora, Česká republika
Čistá, průzračná, svěle zelenkavá barva se slámovými odlesky.
Vůně je výraznější, s tóny angreštů, bílých grepů a lehké zelenosti.
Chuť je plnější, minerální.

690 Kč

Chardonnay Réserve
0,75 l
580 Kč
suché
L. Tramier & Fils, Francie
Toto víno má charakteristickou bledě žlutou barvu se stínem
zlata a jemnou vůní připomínající čerstvé oříškové máslo
a pražené mandle. Na patře je víno plné, ovocné s příjemnou kulatostí.

RŮŽOVÁ VÍNA

ČERVENÁ VÍNA

Cuvée Rosé
0,75 l
polosuché, moravské zemské
Vinařství Mádl, Česká republika
Víno je sytější barvy z důvodů delší macerace na slupkách, čímž
byla získána intenzivní ovocná chuť třešní a malin.

330 Kč

Rosé d´Anjou
0,75 l
polosuché
Famille Bougrier, Loire, Francie
Jedinečné polosuché víno s 12g zbytkového cukru, tj. méně
než obvykle. Světlá lososová barva. Standardní, decentní
a elegantní vůně s aroma tropického ovoce, divokých květů
a květů růže. Plná, odrůdově charakteristická a harmonická chuť,
podpořená příjemnou kyselinou s tóny liči, papáji a jiného
tropického ovoce.

580 Kč

Zweigeltrebe
0,75 l
suché, moravské zemské
Vinařství Mádl, Česká republika
Jemně strukturované lehčí červené víno. Ve vůni převládá zralá
švestka a černá višeň. V chuti je jemné s nízkou stopou tříslovin,
které ukrývá chuť lesního ovoce podpořená příjemnou lehkou
kyselinkou.

330 Kč

Frankovka
0,75 l
suché, moravské zemské
Vinařství Dufek, Česká republika
Víno má sytě rubínovou barvu, ve vůni je ovocité se stopami višní
až jahod, v chuti svěží, s pikantní kyselinkou, ale jinak lehké
se střední dochutí.

360 Kč

Cabernet Moravia
0,75 l
suché, moravské zemské
Harmonia vini Selection, Česká republika
Víno červené barvy s bohatým cabernetovým aroma, které
přechází do ovocných vůní i chutí připomínající lesní ostružiny,
višně s harmonickou a příjemnou tříslovinou.

330 Kč

Cabernet Sauvignon
0,75 l
suché, pozdní sběr
Harmonia vini Selection, Vinselekt Michlovský, Česká republika
Výrazné a dobře pitelné víno, které má výborné předpoklady
dalšího zrání. Vůně je středně intenzivní, kořenitá, typicky odrůdová.
Chuť je kořenitá, ovocně bohatá, s výraznější tříslovinou i kyselinou.

540 Kč

Merlot Barrigue
0,75 l
suché, výběr z hroznů
Vinařství Vitis, Česká republika
Toto víno zrálo deset měsíců v dubových sudech, je tmavě
granátové barvy s jemnou vůní přezrálého černého rybízu
a ostružin. V chuti se objevují tóny dřeva a čokolády.

690 Kč

Svatovavřinecké bio Demeter
0,75 l
suché
Vinné sklepy Kutná Hora, Česká republika
Tmavě červená barva, ve vůni najdeme černé třešně, brusinky,
povidla a koření. Chuť je intenzivní, středně plná. Podloží
vinice tvoří vápenaté sedimenty druhohorního moře.

690 Kč

Pinot Noir réserve
0,75 l
suché
L. Tramier & Fils, Francie
Tento Pinot Noir představuje ideální rovnováhu mezi dotyky
zralých třešní a šťavnatými jahodami. Ve vůni se nachází jemné
aroma zralého červeného ovoce s nádechem sušených bylin.

580 Kč

Primitivo
0,75 l
suché
Cantine de Falco, Itálie
Víno je tmavě červené barvy s fialovými odstíny. Intenzivní
aroma černého bobulovitého ovoce s jemnými květinovými tóny.
Chuť je plná, dlouhá a sametová.

620 Kč

Rioja Crianza
0,75 l
suché
Leza García, Španělsko
Víno s intenzivní, brilantní rubínově červenou barvou. Kořeněné
víno s náznaky vína z tvrdého dřeva. Vůně zralého ovoce,
harmonicky smíšené vůně nového dřeva.

690 Kč

Malbec 505
0,75 l
suché
Casarena Mendoza, Argentina
Tmavě rubínová barva a bohatá vůně. Zralé ovoce se špetkou
pražení se mísí s kořenitostí a aroma vanilky, dodané 8 měsíci
zrání v sudech z francouzského dubu. Víno má hezkou strukturu,
plnou a vyrovnanou chuť, velmi jemný tanin a náznak kouře v závěru.

750 Kč

Merlot
0,75 l
suché
Galil Mountain Winery, Izrael
Jiskřivá červená barva, aroma ostružin, citrusových květů,
čerstvých bobulí a švestkové marmelády. Víno se středním
až plným tělem a příjemným závěrem.

990 Kč

