VINNÝ LÍSTEK/WINE LIST
ROZLÉVANÁ VÍNA / WINES BY THE GLASS
BÍLÁ VÍNA/WHITE WINES

Chardonnay
Bílé, suché

0,1l

18Kč

0,1l

18Kč

0,1l

18Kč

0,1l

18Kč

Veltlínské zelené
Bílé, suché

Cabernet sauvignon
Červené, suché

Modrý portugal
Červené, suché

ŠUMIVÁ VÍNA/ SPARKLING WINES

Bohemia sekt Demi-sec

0,75l

220Kč

Bohemia sekt Brut

0,75l

220Kč

Bohemia sekt Blanc de Noir

0,75l

240Kč

ŠAMPAŇSKÉ/ CHAMPAGNE

Moet & Chandon Imperiál Brut

0,75l
1490Kč
Brut Impérial - klasika domu Moët & Chandon. Harmonická směs Pinot Noir, Pinot Meunier a Chardonnay, kterou
můžete pít v jakékoliv příležitosti.

VINNÝ LÍSTEK/WINE LIST
ČESKÁ REPUBLIKA/CZECH REPUBLIC
BÍLÁ VÍNA/WHITE WINES

Tramín červený
0,75 Vinařství Skoupil, Velké Bílovice, jakostní/qualitywines, suché/ dry

165Kč

Víno jemné zlatožluté barvy se zelenkavými odlesky. Charakteristický, dobře zpracovaný, zástupce odrůdy. Díky
řízenému kvašení a jablečnomléčné fermentaci je víno svěží, s jemnou kyselinkou a decentní kořenitostí. Ve
vůni se objevují tóny fialky, kosatce a rebarbory.

Ryzlink rýnský
0,75 Vinařství Mikrosvín, Dolní Dunajovice, jakostní/qualitywines, suché/dry

185Kč

Oduševnělé víno zelenkavé barvy je krásným příkladem Ryzlinku rýnského z mikulovské podoblasti. Jemné
bylinné aroma je potrženo svěží meruňkovou slupkou. Chuť je šťavnatá a ovocná s příjemnou odrůdovou
kyselinkou. Cukernatost hroznů při sběru: 21 g/l, Cukr 6,7 g/l, Kyselina 6,1 g/l

Veltlínské zelené
0,75 Vinařství Mádl, Velké Bílovice, kabinet/kabinett, suché/ dry

235Kč

Víno s typicky odrůdovým charakterem, dominuje vůně broskve a mandlové pecky, doplněná tóny bílého pepře.
V chuti naleznete tóny citrusových plodů, převažuje grep s jemnou kyselinkou.

Sauvignon
0,75 BMVinařství, pozdní sběr/late harvest, suché/ dry

225Kč

Barva vína je jiskrná, olivově zelenožlutá. Odrůdově charakteristická vůně hluchavky, bělomasé broskve,
zavařeného angreštu postupně přechází do tónu černého rybízu. Vyzrálá a příjemná chuť harmonicky
koresponduje s vůní tohoto vína, jako je hluchavka a broskev

Chardonnay barrique
0,75 Vinařství Moravíno, Valtice, pozdní sběr/late harvest, suché/ dry
265Kč
Krásné víno světle žluté barvy, v chuti s typickými tóny po tropickém ovoci, velice harmonické
víno s příjemnou a vyváženou dochutí.

Rulandské šedé
0,75 Vinařství Moravíno, Valtice, pozdní sběr/late harvest, suché/dry
295Kč
Víno zlatožluté barvy, vůně květnatá, s tóny tropického ovoce, chuť plná, kořenitá s medovými tóny.
Doporučujeme k hutným a kořenitým jídlům nebo rybím specialitám.

VINNÝ LÍSTEK/WINE LIST
RŮŽOVÁ VÍNA/ROSÉ WINES

Frankovka rosé
0,75 Vinařství Mádl, Velké Bílovice, kabinet/kabinett, suché/ dry

225Kč

Frankovka společně s Zweigeltrebe jsou odrůdy, které se v tuzemsku nejvíce hodí na výrobu růžových vín.
Lehké ovocné víno světlejšího odstínu zachovávající se plnost v dochuti.

ČERVENÁ VÍNA/RED WINES

Zweigeltrebe
0,75 Vinařství Mádl, Velké Bílovice, jakostní/ quality wines, suché/ dry

195Kč

Jemně strukturované lehčí víno. Ve vůni převládá zralá švestka a černá višeň. V chuti je jemné s nízkou stopou
tříslovin, které rafinovaně ukrývá chuť lesního ovoce.

Rulandské modré
0,75 Vinařství Mikrosvín, Dolní Dunajovice, jakostní/qualitywines, suché/dry

185Kč

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.

Svatovavřinecké
0,75 Vinařství Lahofer, Znojmo, kabinet/ kabinett, suché/dry

225Kč

překvapivé, velmi extraktivní suché víno, jehož hrozny měly při sběru 22 stupňů cukernatosti. Plná chuť
ostružin a sušených švestek. Vhodné k tmavým masům nebo pernaté drůbeži

Cabernet Moravia
0,75 Vinařství Glosovi, Moravská Nová Ves, pozdní sběr/ late harvest, suché/dry

285Kč

Barva vína je intenzivní, temně granátová. Krásná a čistá kabernetová vůně připomíná černý rybíz, arónii a
borůvkový džem. Ovocné tóny, které naleznete ve vůni, jsou dominantní i v chuti, doplněné o jemné čokoládovokávové a tabákové tóny.

VINNÝ LÍSTEK/WINE LIST
ŠPANĚLSKO / SPAIN
BÍLÁ VÍNA/WHITE WINES

Navajas Crianza Blanco
0,75 0,75 Vinařství Navajas, Rioja
345Kč
Svěží citrusově kořenitá vůně, vanilkové a zázvorové tóny na barikované víno chuť překvapivě svěží, sušené
tropické ovoce, chuť papáji a ananasu, příjemná dochuť zakulacená svěží kyselinkou.
ČERVENÁ VÍNA/RED WINES

Navajas Reserva
0,75 Vinařství Navajas, Rioja
385Kč
Hluboká purpurově rubínová barva. Ve vůni poznáte aroma kůže, orientálních dřev a koření. Dlouhý chuťový
vjem je charakteristický pro použitou odrůdu Garnacha. Krásné víno ze Španělské Rioji.

ARGENTINA
ČERVENÁ VÍNA/RED WINES

Cabernet Sauvignon - Merlot „Dos Fincas“
0,75 Vinařství Finca La Amália, Mendoza
345Kč
Temně rubínová barva, v chuti krásně vyzrálé černé ovoce s příjemným nádechem dubu. 30% vína zrálo 6
měsíců v dubovém sudu.

CHILE
ČERVENÁ VÍNA/RED WINES

Carmenére Reserva
0,75 Vinařství Morande, Maipo Valley
375Kč
Carmenère je typická chilská odrůda a v této ukázce naleznete aroma lesních ostružin, borůvek a zeleného
pepře. Víno je skvěle vyvážené s dlouhým, sametově hladkým závěrem.

***Podrobnější informace o vínech a ročnících Vám rád poskytne náš personál***

VINNÝ LÍSTEK/WINE LIST

