VI NNÝ LÍ ST E K
-

VI NNÝ LÍ ST E K
-

ŠUMIVÁ VÍNA
ITÁLIE

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

0,75 l

340,- Kč

Dokonalé , čerstvé , suché a jemně šumivé prosecco ze severoitalské ho
Veneta. Ná dherná ovocnost, svě žest a živost ho předurčují pít plný mi
doušky.

BÍLÁ VÍNA
ČESKÁ REPUBLIKA

Rulandské šedé zemské - suché
Rodinné vinařství Sedlák – Velké Bílovice

0,75 l

270,- Kč

0,75 l

320,- Kč

0,75 l

360,- Kč

0,75 l

360,- Kč

0,75 l

360,- Kč

Víno se zlatavou barvou s jemnými ryšavými odlesky, nabídne vůni
pomerančové kůry, hrušky, lískového oříšku i jemný karamelový tón. V
chuti je víno plné, mírně nasládlé spojené s pikantní kyselinkou
a kořenitou dochutí.

Sauvignon blanc pozdní sběr - suché
Vinařství Thaya - Hnanice
Víno s jemnou zelenkavou barvou. Ve vůni jsou typické tóny listu černého
rybízu. Chuť je svěží, lehčí a přímočará s dlouhým minerálním závěrem.

Ryzlink rýnský zemské – suché
Vinařství Kraus – Mělník
Ryzlink rýnský je klasickou odrůdou severních oblastí. Víno je typické vyšší
kyselinkou a svěžestí v chuti. Strukturní víno s projevy citrusů, žlutého
melounu, meruňky a lipového květu.

Cuvée Beton zemské - polosuch é
Vinařství F Mádl – Velké Bílovice
Cuvée odrůd Sauvignon blanc (85%) a Pálava (15%). Ve vůni vystupují
krásné tóny čajové růže. Lahodná chuť zralé meruňky a žlutého melounu je
umocněná skvěle vyváženým poměrem zbytkového cukru a kyselin.

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.
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BÍLÁ VÍNA
ČESKÁ REPUBLIKA

Chardonnay pozdní sběr – suché
Vinařství Mikrosvín – Mikulov

0,75 l

400,- Kč

0,75 l

450,- Kč

0,75 l

380,- Kč

Víno zlato-žluté barvy. Vůně se projevuje tóny zralých hrušek máslovek,
pomerančové kůry a směsí sušených bylin. Chuť je čistá, s příjemnou
šťavnatostí i plností. Ucítíte živou kyselinku, která je umocněna tóny citrusů
a lehce minerálním závěrem.

Ryzlink vlašský pozdní sběr – suché
Vinařství Volařík - Mikulov
Nádherný vlašák je přehlídkou různorodého kandovaného citrusového ovoce.
Příjemně harmonickou a minerální chuť vína doplňuje medová rozinka.
Doporučujem e víno před konzumací nechat půl hodiny nadechnout.

Tramín červený výběr z hroznů - sladké
Vinařství Lahofer - Dobšice
Tento Tramín červený se svojí zářivě slámovou až zlatavou barvou vás omámí
pestrostí jedinečných vůní. Těm jednoznačně dominují tóny růže, liči,
bezového květu a výrazné aroma hřebíčku. Plná a intenzivní chuť je
sympaticky nasládlá a kořenitá, dokonale sladěná se šťavnatou kyselinkou
a dlouhým medově zázvorovým koncem.

ITÁLIE

Pinot Grigio D.O.C suché
Vinařství Borga – oblast Veneto

0,75 l

280,- Kč

0,75 l

680,- Kč

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.

RAKOUSKO

Grüner Veltliner Federspiel - suché
Vinařství Johann Donabaum – oblast Wachau
Středně žlutozelená barva se stříbrnými reflexy. Vůně je s jemnými t ó ny
bylinek, čerstvého jablka a manga. Chuť je velice komplexní s tóny jablek.
Delikátní struktura vína doplněná dlouhým a minerálním závěrem.
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RŮŽOVÁ VÍNA
ČESKÁ REPUBLIKA

Zweigeltr ebe rosé zemské - poloslad ké
Vinařství Bílkovi – Velké Bílovice

0,75 l

300,- Kč

0,75 l

270,- Kč

0,75 l

360,- Kč

0,75 l

400,- Kč

0,75 l

280,- Kč

Barva vína je jemně losová. Vůně nabízí tóny lesních jahod doplněné
o aroma sušených třešní přelitých bílým jogurtem. Chuť je povzbudivá,
osvěžující a plná ovoce. Třešně, višně, maliny se prolínají se sladkou
tříslovinou.

ČERVENÁ VÍNA
ČESKÁ REPUBLIKA

Rulandské modré jakostní - suché
Vinařství Mikrosvín – Mikulov
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.

Zweigeltr ebe pozdní sběr - suché
Vinařství Špalek – Nový Šaldorf
Víno rubínově červené barvy, s vůní ostružin a sušených višní, chutí
připomínající červené lesní plody se sametovou tříslovinou.

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.

ITÁLIE

Cabernet Franc I.G.T. - suché
Vinařství Borga – oblast Veneto
Vůni prezentuje pro Cabernet typické tóny čerstvé zelené papriky a lesních
bobulí. Kořenitá, příjemně ovocná chuť s herbálním podtónem. Typický
lehčí Cabernet severnějšího typu.
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ČERVENÁ VÍNA
ITÁLIE

Primitivo del Salento I.G.P. „125“- suché
Vinařství Feudi Salentini – oblast Puglia

0,75 l

360,- Kč

0,75 l

400,- Kč

0,75 l

880,- Kč

0,75 l

310,- Kč

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.

Chianti Riserva D.O.C.G. - suché
Vinařství Terre Natuzzi - Toskán sko
Brilantně rubínově červená barva. Na vůni třešně, červené švestky a rybíz .
Plné víno, vykazující výbornou pevnou strukturu s integrovanými t anin y
a spoustou koření v dlouhém závěru.

FRANCIE

Pinot Noir AOC - suché
Vignerons de Mancey - Burgundsko
Ve vůni naleznete tóny červeného ovoce a jemných náznaků koření. V chuti
je víno velmi pružné, poměrně lehké, s příjemnou svěžestí, která umožňuje
uvolnění vůní. Jemně kořeněné v závěru.

CHILE

Merlot - suché
Vinařství Montgras - Colchagua
Impozantní červené víno s intenzivní a harmonickou vůní po mátě,
bylinkách doplněné jemnými tóny kávy a černým bobulovým ovocem.
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ČERVENÁ VÍNA
ARGENTINA

Malbec – suché
Vinařství Bodega de Arte – Mendoza
Tmavě fialová barva. Tmavé ovoce je doprovázeno pozoruhodně
květinovými tóny, komplexní závěr získaný zráním. Typické vlastnosti
odrůdy Malbec: Intenzivní, ale měkké a elegantní. Pěkné a šťavnaté finále..

0,75 l

570,- Kč

