VINNÝ LÍSTEK
-

VINNÝ LÍSTEK
-

ROZLÉVANÁ VÍNA
ČESKÁ REPUBLIKA

Müller Turgau zemské - suché

0,1 l

32,- Kč

Vinařství Mádl - Velké Bílovice

0,2 l

55,- Kč

Cuvée Rosé zemské - polosuché

0,1 l

32,- Kč

Vinařství Mádl – Velké Bílovice

0,2 l

55,- Kč

Zweigeltrebe zemské - suché

0,1 l

32,- Kč

Vinařství Mádl - Velké Bílovic

0,2 l

55,- Kč

Chardonnay I.G.T. - suché

0,1 l

26,- Kč

Vinařství Borga - oblast Veneto

0,2 l

44,- Kč

ITÁLIE

Rosato I.G.T. - suché

0,1 l

26,- Kč

Vinařství Borga – oblast Veneto

0,2 l

44,- Kč

Merlot I.G.T. - suché

0,1 l

26,- Kč

Vinařství Borga – oblast Veneto

0,2 l

44,- Kč

VINNÝ LÍSTEK
-

ŠUMIVÁ VÍNA
ITÁLIE

Prosecco Treviso frizzante D.O.C.
Vinařství Borga - Veneto

0,75 l

330,- Kč

Dokonalé, čerstvé, suché a jemně šumivé prosecco ze severoitalského
Veneta. Nádherná ovocnost, svěžest a živost ho předurčují pít plnými
doušky.

BÍLÁ VÍNA
ČESKÁ REPUBLIKA

Müller Turgau zemské - suché
Vinařství Mádl - Velké Bílovice

0,75 l

225,- Kč

0,75 l

260,- Kč

0,75 l

290,- Kč

Odrůda s typickým muškátově broskvovým aroma, s nižším obsahem kyselin.
Vhodné k předkrmům, zeleninovým polévkám i hlavním jídlům, k rybám
a bílým měkkým sýrům.

Veltlínské zelené zemské - suché
Vinařství Trpělka & Oulehla – Nové Bránice
Víno jemně žlutozelené jiskrné barvy, ve vůni odrůdově intenzivní,
s čitelným projevem kvetoucí lísky a jarní senoseče. Upoutá primární
aroma letního jablka, angreštu a minerální dochuť, ve které dominují
tóny zeleného pepře. Ve výrazu je víno lehké, vyvážené a pružné, je
příjemným partnerem při denním stolování.

Rulandské šedé jakostní - suché
Nové Vinařství – Drnholec
Víno zlatožluté barvy s vůní zralých meruněk a typickou chlebnatostí,
svěží a minerální chuť s tóny žlutých hrušek a plnou dochutí.

VINNÝ LÍSTEK
-

BÍLÁ VÍNA
ČESKÁ REPUBLIKA

Sauvignon pozdní sběr - suché
BMVinařství - Tvrdonice

0,75 l

310,- Kč

0,75 l

315,- Kč

0,75 l

310,- Kč

0,75 l

330,- Kč

Barva vína je decentní, olivově zelenožlutá. Jemná a čistá vůně tropického
ovoce manga a kiwi postupně přechází do tónu černorybízového dřeva.
Vyzrálá a příjemná chuť harmonicky koresponduje s vůní tohoto vína, jako je
tropické ovoce, černý rybíz a bělomasá broskev. To vše doplňuje svěží
kyselinka.

Pálava pozdní sběr - polosladké
Vinařství Bílkovi – Velké Bílovice
Barva vína je světle zlatá s jemným slámovým podtónem. Vůně je svěží,
povzbudivá. Nabízí tóny zralého letního jablka a čajové růže. Chuť je
zakulacená, plná, nasládlá. Sušené jablko a jeho nasládlost, šťáva broskví se
prolíná s chutí citrusů.

Chardonnay pozdní sběr – suché
Vinařství Moravíno - Valtice
Víno zlaté barvy s vůní exotického ovoce, jako je ananas, mango nebo banán.
Chuť je plná, s výraznými tóny přezrálých citrusů a sladkého ovoce. Víno se
skvěle doplňuje s uzeným lososem či mořskými plody.

Ryzlink rýnský pozdní sběr – suché
Nové Vinařství - Drnholec
Víno žluté barvy se zelenými odlesky. Vůně lipového květu, máslových
hrušek a bisquitu. Plná chuť s vyváženým cukrem a kyselinou doplněná
příjemnou mineralitou.

VINNÝ LÍSTEK
-

BÍLÁ VÍNA
ČESKÁ REPUBLIKA

Ryzlink vlašský pozdní sběr – suché
Vinařství Volařík - Mikulov

0,75 l

350,- Kč

0,75 l

330,- Kč

Tradiční odrůda vinařství Volařík se svou vůní v letošním ročníku projevuje
po vlašském ořechu s lehkým náznakem minerálu. Chuť je lehce nahořklá se
stopou dřeva, díky zrání v akátovém sudu, s kombinací minerálních tónů.

Tramín červený pozdní sběr - sladké
Vinařství Lahofer - Dobšice
Zlato-zelenkavý sladký Tramín s jemně kořenitou vůní i chutí. Příznivci
tohoto typu vína ocení výraznou a typickou vůni medu, čajových růží,
zázvoru a liči. V chuti ucítíte svěží kyselinku a meduňkový džem, harmonii
podtrhuje přírodní zbytkový cukr.

ITÁLIE

Pinot Grigio D.O.C suché
Vinařství Borga – Veneto
Plné, ale zároveň velice jemné víno zlatožluté barvy s odstíny mědi.
Vůně připomíná žlutý meloun s nádechem mandle. V chuti je suché,
vyvážené s vyrovnanou ovocností a kyselinou.

0,75 l

270,- Kč

VINNÝ LÍSTEK
-

BÍLÁ VÍNA
FRANCIE

Chablis AOC suché
Vinařství Domain Vauroux - Bourgogne

0,75 l

600,- Kč

0,75 l

220,- Kč

0,75 l

220,- Kč

Čirý vzhled. Ve vůni víno vykazuje rozvíjející se ovocné a květinové tóny,
aroma mandlí a pazourku. Velmi elegantní, příjemné víno s dlouhou
minerální dochutí na patře.

RŮŽOVÁ VÍNA
ČESKÁ REPUBLIKA

Cuvée Rosé zemské - polosuché
Vinařství Mádl – Velké Bílovice
Velmi pěkně strukturované cuvée odrůd Zweigeltrebe 50% a Frankovka
50%. Ve vůni převládá lesní jahoda a v chuti lehce smetanové tóny. Víno
osvěží v teplých letních dnech. Výborně doprovodí pokrmy z ryb
a mořských plodů.

ČERVENÁ VÍNA
ČESKÁ REPUBLIKA

Zweigeltrebe zemské - suché
Vinařství Mádl - Velké Bílovice
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.
Skvěle se hodí ke grilování a k sýrům tvrdší konzistence.

VINNÝ LÍSTEK
-

ČERVENÁ VÍNA
ČESKÁ REPUBLIKA

Rulandské modré jakostní - suché
Vinařství Mikrosvín – Mikulov

0,75 l

260,- Kč

0,75 l

330,- Kč

0,75 l

280,- Kč

0,75 l

420,- Kč

Víno rubínové barvy Vás příjemně překvapí svou vůní i chutí. Ve vůni
ucítíte sušené švestky s příměsí čerstvých brusinek. Chuť je plná
a odrůdová. Zakulacená kyselinka s jemným sladkým taninem je
příjemným akcentem pálavského červeného vína.

Frankovka barrique pozdní sběr - suché
Vinařství Moravíno – Valtice
Sytě červená barva. Ve vůni naleznete exotické koření s tóny skořice,
vanilky a tabákových listů. V chuti najdeme vyzrálé třísloviny, sušené
ovoce, kávu a čokoládu. Víno zrálo v barikových sudech.

FRANCIE

Chevalier Lassalle AC - suché
Vinařství Château Les Grands Thibauds - Bordeaux
Víno z 60% Cabernet Sauvignon a 40% Merlot. Příjemné, přímočaré
a dobře vyvážené víno. Velmi ovocné ve vůni, vláčné chuti zakončené
měkkými taniny.

Pinot Noir AOC - suché
Vinařství Domaine des Verchéres - Burgundsko
Světle rubínová barva. Na nose krásné čerstvé třešně a jahody se stopou
čerstvého mechu. Kompotované švestky a náznak lékořice je výsledkem
zrání v dřevěném sudu. Krásně čistá chuť s pěknou kyselinkou. V závěru
upoutají vláčné taniny.

VINNÝ LÍSTEK
-

ČERVENÁ VÍNA
ITÁLIE

Cabernet Sauvignon I.G.T. - suché
Vinařství Borga - Veneto

0,75 l

280,- Kč

0,75 l

330,- Kč

0,75 l

370,- Kč

0,75 l

460,- Kč

Vůni prezentuje pro Cabernet typické tóny čerstvé zelené papriky
a lesních bobulí. Kořenitá, příjemně mírně natrpklá chuť, středně dlouhý
závěr a zesládlé taniny. Typický lehčí Cabernet severnějšího typu. Toto
víno nabízí ve své cenové kategorii dobrou hodnotu i technologickou
čistotu.

Primitivo del Salento I.G.P. „125“- suché
Vinařství Feudi Salentini – Puglia
Toto víno má elegantní rubínovo-červenou barvu a intenzivní vůni, se
známkami zralých švestek, tabákových listů, džemu z třešní a kakaa. Je
lehce kořenité, s příjemnou dochutí vanilky a kakaa. Na patře má víno
bohatou strukturu s hladkou chutí a zralými tříslovinami.

Valpolicella superiore D.O.C. - suché
Vinařství Rocca Sveva - Veneto
Víno zářivě rubínově červené barvy. V chuti naleznete ovocné tóny
červeného bobulového ovoce a višní, které doplní příjemná tříslovina.

Langhe Nebiollo D.O.C. - suché
Vinařství Pertinace - Piemont
Suché červené víno, příjemné a zvoucí, voňavé po ovoci.

Hrozny

pocházející výhradně z vlastních vinic jsou macerovány pouze po krátkou
dobu. Víno má střední strukturu a je velmi pitelné. Výborně se hodí ke
studeným

pokrmům,

a grilovačkách.

je

ideálním

společníkem

na

piknicích

VINNÝ LÍSTEK
-

ČERVENÁ VÍNA
CHILE

Merlot - suché
Vinařství Montgras - Colchagua

0,75 l

295,- Kč

0,75 l

480,- Kč

Impozantní červené víno s intenzivní a harmonickou vůní po mátě,
bylinkách doplněné jemnými tóny kávy a černým bobulovým ovocem.

ARGENTINA

Malbec – suché
Vinařství Vina Cobos – Mendoza
Víno temné fialové barvy s aroma květin a zralých malin. V chuti se
mohutně rozvíjí ovoce doprovázené kakaem a anýzem. Víno se skvěle
hodí ke grilovaným červeným masům, či sýrům.

