VINNÝ
LÍSTEK

ROZLÉVANÁ VÍNA

ŠUMIVÁ VÍNA

Veltlínské zelené
bílé, suché
Vinařství Mádl, Česká republika

0,15 l

65 CZK

Cuvée rosé
rosé, polosuché
Vinařství Mádl, Česká republika

0,15 l

65 CZK

Zweigeltrebe
červené, suché, zemské
Vinařství Mádl, Česká republika

0,15 l

65 CZK

Freschello
bílé, frizzante
Krásně ovocité a intenzivní perlivé víno. Elegantní a jemně
perlivá chuť. Skvělé jako aperitiv, k bílým lehkým masům
a salátům.

0,75 l

380 CZK

Prosecco DOC
bílé, frizzante
Vini Tonon, Itálie
Lehká slámová barva s velmi příjemným perlením vínu dává
ovocné tóny, lehkou vůni po medu, květinách a divokých
jablcích.

0,75 l

480 CZK

Ryzlink Rýnský
0,15 l
60 CZK
bílé		
Královský sekt
0,75 l
Vinařství Modrý sklep, Česká republika
bílé, demi sec, brut
Šlechtitelka Velké Pavlovice, Česká republika
Sauvignon
0,15 l
60 CZK
Šumivé bílé víno, vyrobené metodou charmat z nejkvalitnějších
bílé		
odrůd vín, které mu dodávají a zaručují čistou a svěží chuť
Vinařství Modrý sklep, Česká republika
s nezaměnitelným charakterem a jemným dlouhotrvajícím
perlením.
Frankovka
0,15 l
60 CZK
červené
Vinařství Modrý sklep, Česká republika
Freschello frizzante
bílé

0,15 l

70 CZK

460 CZK

BÍLÁ VÍNA

Chardonnay barrique
suché, pozdní sběr, 2013
RBH - Michlovský, Česká republika
V buketu přezrálého žlutého ovoce dominují tóny vyzrálého
hruškového destilátu s velmi příjemnou punčovostí.
S nádhernou stopou zrání v dubových sudech.

0,75 l

540 CZK

0,75 l

540 CZK

Veltlínské zelené
0,75 l
suché, zemské		
Vinařství Mádl, Česká republika
Odrůda s typickým květinovým aroma a vyšším obsahem svěží
mladistvé kyseliny.

320 CZK

Cuvée blanc Pálava / Tramín
polosladké, 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.

520 CZK

Tramín červený
polosuché, pozdní sběr, 2015
RBH - Michlovský, Česká republika
Víno jemné nazlátlé barvy. Květinové aroma ve vůni přechází
v chuti do vyzrálejších citrusových plodů, v závěru se objevuje
decentní dotyk vanilky. V chuti je zaoblené a komplexní.

0,75 l

690 CZK

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

440 CZK

Mešní
suché, pozdní sběr, 2015
Rajhradské klášterní, Česká republika
Víno zářivě žluto zlaté barvy. Ve vůni najdeme tóny rozinek
a rynglí, v bohaté chuti ovlivněné zráním na kvasinkách tóny
kandovaného ovoce a javorového sirupu. Jedná se cuvée
Veltlínského zeleného a Rulandského bílého.

0,75 l

590 CZK

Sauvignon
jakostní
Vinařství Modrý sklep, Česká republika
Ve vůni připomíná hluchavku a černý bez, vyšší kyselinky
dávají vínu “drive”, ale dochuť je lehce medová.

0,75 l

280 CZK

Rulandské šedé
suché, kabinet, 2016
Vinařství Mádl, Česká republika
Harmonické aroma zralých meruněk a broskví, elegantně
doplňuje zemitou chuť tohoto vína. Doporučujeme podávat
jako velmi dobře pitelné víno pro každou příležitost.

Rýnský ryzlink
jakostní
Květinový ve vůni, která možná ještě připomíná letní
jablka, se svěží delší chutí přítomných kyselinek, které ale
nepůsobí rušivě.

0,75 l

280 CZK

Rulandské bílé
jakostní
Vinařství Modrý sklep, Česká republika
Je typické svojí směsicí ovocných vůní, plnější chutí, která
v závěru připomíná zralé hrušky a med.

0,75 l

280 CZK

Ryzlink rýnský
pozdní sběr
Vinařství Modrý sklep, Česká republika
Květnatý Ryzlink připomínající lípu a možná i jasmín, v chuti
výrazně šťavnatý, možná až angreštový, přesto vyvážený
a osvěžující.

0,75 l

540 CZK

Ryzlink vlašský
pozdní sběr
Vinařství Modrý sklep, Česká republika
Pěkný květinový typ s citrusovými nádechy a přiměřenými
kyselinkami, které spíše, než tvrdě působí svěže a jemně a to
i díky lehkému zbytkovému cukru.

0,75 l

540 CZK

0,75 l

Pálava
0,75 l
polosladké, výběr z hroznů, 2016
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 CZK

Sauvignon
pozdní sběr
Vinařství Modrý sklep, Česká republika
Je výrazně bylinný, hluchavkový, možná až kakostovitý,
osvěžující, ne výrazně agresivní, jak některé Sauvignony
umí být.

0,75 l

Colombard/Sauvignon blac Connoisseur
suché
Domaine Haut-Marin, Francie
Svěží víno světle slámově žluté barvy se zelenkavými odlesky,
velmi intenzivní a výrazná vůně angreštu chuť po citrusových
plodech, zejména grapefruit.

0,75 l

Grüner Veltliner Haidsatz DAC
suché
Domaine Haut-Marin, 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.

0,75 l

540 CZK

0,75 l

320 CZK

550 CZK

Zweigeltrebe
suché, 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 rafinovaně ukrývá chuť lesního ovoce
podpořená příjemnou lehoučkou kyselinkou.

0,75 l

280 CZK

690 CZK

Frankovka
jakostní
Vinařství Modrý sklep, Česká republika
Barva vína je temně červená, vůně připomíná švestky,
zralé višně a chuť hořké čokolády.
Cabernet Sauvignon
jakostní
Vinařství Modrý sklep, Česká republika
Víno, ve kterém cítíte lesní plody, v chuti ostružinové tóny,
v závěru je jemnost a nazrálost dobrého ročníku.

0,75 l

280 CZK

Cabernet Sauvignon
suché, pozdní sběr, 2011
RBH - 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.

0,75 l

540 CZK

Frankovka
suché, pozdní sběr, 2015
Rajhradské klášterní, Česká republika
Do vína českého granátu je vtisknuto terroir Dolních Kounic
projevující se kořenitostí a strukturovanou tříslovitou chutí.

0,75 l

690 CZK

Malbec 505
suché
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.

0,75 l

690 CZK

Merlot/Cabernet Sauvignon Connoisseur
suché
Domaine Haut-Marin, Francie
Plné, přesto jemné víno, které je elegantní a kulaté. Barva
vína tmavě fialová, vyznačuje se bohatým aroma červeného
ovoce, třešní a jahod a s tóny koření. Harmonické víno
s hedvábnou dochutí a jemnými tříslovinami.

0,75 l

550 CZK

RŮŽOVÉ VÍNO
Cuvée rosé
polosuché, zemské
Vinařství Mádl, Česká republika
Víno je sytější barvy z důvodů delší macerace na slupkách,
čímž byla získána intenzivní ovocná chuť třešní a malin
v jogurtu nebo ve smetaně.

0,75 l

ČERVENá VÍNa

320 CZK

