VINNÝ LÍSTEK

ROZLÉVANÁ VÍNA

FRESCHELLO

0,10 l

65 CZK

0,15 l

65 CZK

0,15 l

70 CZK

0,15 l

70 CZK

0,15 l

65 CZK

0,15 l

65 CZK

0,15 l

70 CZK

Šumivé víno – frizzante
Veneto, Itálie

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
bílé, suché, zemské
Vinařství Mádl, Česká republika

RULANDSKÉ ŠEDÉ
bílé, suché, jakostní
Šlechtitelka, Česká republika

TRAMÍN
bílé, polosladké, jakostní
Vinný dům Bzenec, Česká republika, původ Slovinsko

CUVÉE ROSÉ
růžové, polosuché, zemské
Vinařství Mádl, Česká republika

ZWEIGELTREBE
červené, suché, zemské
Vinařství Mádl, Česká republika

MERLOT
červené, polosladké, jakostní
Vinný dům Bzenec, Česká republika, původ Maďarsko

ŠUMIVÁ VÍNA
KRÁLOVSKÝ SEKT

0,75 l

375 CZK

0,75 l

385 CZK

0,75 l

455 CZK

bílé, demi sec
Velké Pavlovice, Česká republika
Šumivé bílé víno, polosuché, vyrobené metodou charmat
z nejkvalitnějších odrůd vín, které mu dodávají a zaručují
čistou a svěží chuť s nezaměnitelným charakterem
a jemným dlouhotrvajícím perlením.

CHARMAT DE VINSELEKT
bílé, brut
Michlovský, Česká republika
Jakostní šumivé víno, bílé expresivní
květinovo-dropsové
aroma provází svěží kyseliny s jemným a dynamickým
perlením. V dochuti je víno plné transformovaného ovoce.

PROSECCO DOC
bílé, extra dry
Spumante Villa Cornaro, Itálie
Jde o víno spumante - perlivé prosecco. V chuti
jednoznačně převládají tóny ovoce a svěží kyselina.

BÍLÁ VÍNA

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ

0,75 l 299 CZK

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

RULANDSKÉ ŠEDÉ

0,75 l

315 CZK

0,75 l

310 CZK

0,75 l

310 CZK

0,75 l

315 CZK

suché, jakostní
Šlechtitelka, Česká republika
Víno se zlatou barvou má vůni lískových oříšků,
sušených meruněk. Chuť je harmonická, lahodná
s tóny přezrálých rozinek.

TRAMÍN
polosladké, jakostní
Vinný dům Bzenec, Česká republika, původ Slovinsko
Průzračné víno s tmavě žlutou barvou. Vůně je čistá,
intenzivní s nádechem zralého ovoce. Připomíná
nektarinky, sušené meruňky a citronovou trávu. Chuť je
plná a šťavnatá po ovoci.

CHARDONNAY
polosuché, zemské
ZD Němčičky, Česká republika
V tomto vínu vás upoutá výrazná vůně tropického
ovoce,s důrazem na ananas a zelené mango. I přes to,
že je víno zařazené jako polosuché, díky vyššímu obsahu
kyselin si zachovává pikantní svěžest, která se projevuje
až limetkovou dochutí.

PÁLAVA
polosuché, zemské
Vinařství Dufek, Česká republika
Víno je jantarové barvy s vůní čajových žlutých růží,
v chuti kořeněné. Víno je mohutné s dlouhým dozníváním,
což je podpořeno zbytkovým cukrem.

RULANDSKÉ ŠEDÉ
suché, zemské
Vinařství Sedlák, Česká republika
Vůně je plná, bohatá, příjemně ovocná, s tóny
kompotovaných hrušek a citrusů. Chuť je opět plná,
dlouhá, harmonická, jemně zaoblená hroznovým cukrem
s pikantním závěrem.

0,75 l 320 CZK

SAUVIGNON

0,75 l

495 CZK

0,75 l

495 CZK

0,75 l

455 CZK

polosuché, pozdní sběr
Harmonia vini select Vinice Hnanice, Česká republika
Víno zlatavé barvy se zajímavým aroma černého rybízu,
který přechází i do chuti, kde je doplněn minerálními
tóny.

CHARDONNAY
suché, pozdní sběr
Vinařství Stará vinice, Česká republika
Mladé víno, které působí mohutným, šťavnatým dojmem.
Má příjemnou ovocnou vůni vyzrálého žlutého banánu
s dotekem lískového oříšku.

HIBERNAL
Polosuché, kabinet
Vinařství Dufek, Česká republika
Nová odrůda pocházející z Německa. Jedná se o křížence
odrůd Ryzlink rýnský a Seibel. Víno je velice aromatické,
podpořené ryzlinkovými kyselinkami. V chuti ovocité
s květinovými tóny.

RIESLING

0,75 l 560 CZK

suché, Bamberger
Nahe, Německo
Přímá svěží nekomplikovaná vůně s tóny zelených jablek,
limetek a grapefruitů. Šťavnatá minerální a ovocná chuť
s výraznější kyselinou a dotekem čerstvých citrusů.

PINOT GRIGIO

0,75 l 550 CZK

suché, Tenuta di Corte Giacobbe
Itálie
Víno slámovité barvy se zelenými odlesky. Aroma svěžího
ovoce, zralé hrušky a banánu. Vyvážená kyselinka
a minerálnost podtrhují osobitost tohoto vína.

RŮŽOVÉ VÍNO

CUVÉE ROSÉ
0,75 l 299 CZK
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.

ČERVENÁ VÍNA

ZWEIGELTREBE

0,75 l 299 CZK
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.

MERLOT

0,75 l

315 CZK

CABERNET MORAVIA
0,75 l
suché, zemské
Vinařství Sedlák, Česká republika
Suché červené víno, barva je tmavě granátová,
s jemnými kořeněnými tóny po paprice s příjemným
ovocným dozníváním po černých lesních plodech v ústech.

395 CZK

polosladké, jakostní
Vinný dům Bzenec, Česká republika, původ Maďarsko
Červené polosladké víno vyrobeno klasickou technologií
z hroznů odrůdy „MERLOT“. Toto vynikající víno nabízí
bohaté aroma červeného ovoce, harmonickou chuť.

CUVÉE RED

0,75 l 520 CZK

suché, známkové
Vinařství Maňák, Česká republika
Cuveé vín Malbec 75% a Alibernet 25%. Výsledkem je
ovocné aroma lesních plodů, doplněné o jemnost
a eleganci v závěru chuti.

CABERNET SAUVIGNON

0,75 l
suché, pozdní sběr
Vinařství Hradil, Česká republika
Příjemné víno temně červenofialové barvy a vůní lesního
ovoce, která v chuti přechází do černého rybízu a borůvek.

MALBEC 505

495 CZK

0,75 l 520 CZK

suché, Casarena
Mendoza, Argentina
Tmavě rubínová barva a bohatá vůně. Zralé ovoce se
špetkoupražení se mísí s kořenitostí a aroma vanilky,
dodané 8 měsícizrání v sudech z francouzského dubu.
Víno má hezkou strukturu, plnou a vyrovnanou chuť,
velmi jemný tanin a náznak kouře v závěru.

Ceny jsou uvedené v Kč, vč. DPH.

