VINNÝ LÍSTEK

ROZLÉVANÁ VÍNA
Charmat de Vinselekt
Šumivé víno - brut
Michlovský, Česká republika

0,10 l

75 CZK

Freschello
Šumivé víno - frizzante
Veneto, Itálie

0,10 l

65 CZK

Veltlínské zelené
bílé, suché, zemské
Vinařství Mádl, Česká republika

0,15 l

65 CZK

Rulandské šedé
0,15 l
bílé, suché		
Vinařství Krist, Česká republika, původ Slovensko

65 CZK

Tramín
bílé, polosladké
Vinný dům Bzenec, Česká republika, původ Slovinsko

0,15 l

65 CZK

Cuvée rosé
růžové, polosuché, zemské
Vinařství Mádl, Česká republika

0,15 l

65 CZK

Zweigeltrebe
červené, suché, zemské
Vinařství Mádl, Česká republika

0,15 l

65 CZK

Merlot
červené, polosladké
Vinný dům Bzenec, Česká republika, původ Maďarsko

0,15 l

65 CZK

ŠUMIVÁ VÍNA
Královský sekt
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.

0,75 l

350 CZK

0,75 l

350 CZK

0,75 l

455 CZK

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

299 CZK

Rulandské šedé
bílé, suché
Vinařství Krist, Česká republika, původ Slovensko
Víno se zlatou barvou má vůni lískových oříšků a sušených
meruněk. Chuť je harmonická, lahodná s tóny přezrálých
rozinek. Hodí se k ovocným salátům s ořechy.

0,75 l

299 CZK

Tramín červený
polosladké
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.

0,75 l

299 CZK

Charmat de Vinsekt
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 frizzante, tedy perlivé prosecco. V chuti
jednoznačně převládají tóny ovoce a svěží kyselina.
Tato kyselinka vás každý horký den postaví zpátky na nohy.

BÍLÁ VÍNA

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.

0,75 l

299 CZK

Pálava
sladké, zemské
RHB, Česká republika
Při prvním pohledu uvidíte krásnou zlatavou barvu, ve vůni
se snoubí aroma harmonií mezi zbytkovým cukrem
a příjemnou kyselinou.

0,75 l

299 CZK

Rulandské šedé
suché, pozdní sběr
Sedlák, Velké Bílovice, Česká Republika
víno zlatavé barvy, plné ovocné vůně s tóny hrušek a citrusů.
Po ochutnání je víno plné, harmonické, s dlouhou chutí
a jemně zaobalené hroznovým cukrem.

0,75 l

350 CZK

0,75 l

495 CZK

0,75 l

550 CZK

Hibernal
0,75 l
polosuché, výběr z hroznů
Omasta, Česká republika
Barva vína Hibernal je zlatožlutá. Víno je výborné kvality,
ve vůni lze najít jemné květinové tóny s kořenitým charakterem.
V chuti velmi příjemné, kulaté a výrazně ovocné.
Krásně jsou zde spojeny pikantní hravé kyseliny a zbytkový
hroznový cukr.

455 CZK

Riesling
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.

495 CZK

Sauvignon
suché, pozdní sběr
Moravína Valtice, Česká republika
Typické odrůdové víno se svěží a delší dochutí. Vůně je
středně intenzivní, tóny přezrálého angreštu, květu černého
bezu a grepu jsou zde převládající. Chuť je kořenitá, se svěží
kyselinkou a šťavnatou dochutí.
Chardonnay barrique
suché, pozdní sběr
Rajhradské klášterní, 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

Pinot Grigio
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.

0,75 l

495 CZK

0,75 l

299 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

299 CZK

Merlot
polosladké
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 .

0,75 l

299 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.

ČERVENÁ VÍNA

Cabernet Sauvignon
suché, pozdní sběr
Moravíno Valtice, Česká republika
Velmi dobré, komplexní a zajímavé víno, které potěší.
Vhodné podávat k tvrdým vyzrálým sýrům, pečenému
hovězímu masu a steakům.

0,75 l

455 CZK

Pinot noir barrique
suché, výběr z hroznů
Vitis Strážnice, Česká republika
Tato odrůda, u nás známá jako Rulandské modré,
je starobylou odrůdou, pocházející pravděpodobně
z Burgundska, je rozšířena prakticky po celém světě.
Toto víno zrálo v barriqových sudech. Barva je velmi světlá,
intenzivní vůně zahradního ovoce zejména třešní a višní,
je doplněna jemnou chutí, v dlouhém závěru.

0,75 l

495 CZK

Modrý Portugal
suché, výběr z hroznů
Vitis Strážnice, Česká republika
Vyzrálé, středně intenzivní vůně s příjemným aroma
švestkových povidel, čerstvých ostružin a mléčné čokolády.
Vůně plynule přechází do chuti. Ta je sametová
a nekomplikovaná s měkkou tříslovinou.
.
Malbec 505
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.

0,75 l

395 CZK

0,75 l

495 CZK

