VINNÝ LÍSTEK
-

VINNÝ LÍSTEK
-

ROZLÉVANÁ VÍNA
ČESKÁ REPUBLIKA

Müller Turgau zemské - suché

0,1 l

32,- Kč

Vinař stvı́ Má dl - Velké Bı́lovice

0,2 l

55,- Kč

Cuvée Rosé zemské - suché

0,1 l

32,- Kč

Vinař stvı́ Mádl – Velké Bílovice

0,2 l

55,- Kč

Zweigeltrebe zemské - suché

0,1 l

32,- Kč

Vinař stvı́ Má dl - Velké Bı́lovic

0,2 l

55,- Kč

Chardonnay I.G.T. - suché

0,1 l

28,- Kč

Vinař stvı́ Borga - oblast Veneto

0,2 l

45,- Kč

ITÁLIE

Rosato I.G.T. - suché

0,1 l

28,- Kč

Vinař stvı́ Borga – oblast Veneto

0,2 l

45,- Kč

Merlot I.G.T. - suché

0,1 l

28,- Kč

Vinař stvı́ Borga – oblast Veneto

0,2 l

45,- Kč

VINNÝ LÍSTEK
-

ŠUMIVÁ VÍNA
ITÁLIE

Prosecco Treviso frizzante D.O.C.
Vinař stvı́ Borga - Veneto

0,75 l

330,- Kč

Dokonalé , čerstvé , suché a jemně š umivé prosecco ze severoitalské ho
Veneta. Ná dherná ovocnost, svě žest a ž ivost ho př edurčujı́ pı́t plný mi
douš ky.

BÍLÁ VÍNA
ČESKÁ REPUBLIKA

Müller Turgau zemské - suché
Vinař stvı́ F.Má dl - Velké Bı́lovice

0,75 l

225,- Kč

0,75 l

260,- Kč

0,75 l

290,- Kč

0,75 l

320,- Kč

Odrů da s typický m muš ká tově broskvový m aroma, s niž šı́m obsahem kyselin.
Vhodné k př edkrmů m, zeleninový m polé vká m i hlavnı́m jı́dlů m, k rybá m
a bı́lý m mě kký m sý rů m.

Veltlínské zelené zemské - suché
Vinař stvı́ 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
Vı́no zlatož luté barvy s vů nı́ zralý ch meruně k a typickou chlebnatostı́,
svě žı́ a minerá lnı́ chuť s tó ny ž lutý ch hruš ek a plnou dochutı́.

Cuvée Beton zemské - polosuché
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.

VINNÝ LÍSTEK
-

BÍLÁ VÍNA
ČESKÁ REPUBLIKA

Pálava pozdní sběr - polosladké
Vinařství Bílkovi – Velké Bílovice

0,75 l

330,- Kč

0,75 l

330,- Kč

0,75 l

350,- Kč

0,75 l

350,- Kč

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 vlašský pozdní sběr – suché
Vinařství Volařík - Mikulov
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 výběr z bobulí - 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
Vinař stvı́ Borga – oblast 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
NĚMECKO

Riesling QbA suché
Vinař stvı́ Espenhof – oblast Rheinhessen

0,75 l

350,- Kč

Jemné, strukturované a pikantní na patře s atraktivní kyselinkou
a kořenitou minerálností červené horniny a vápence.

RŮŽOVÁ VÍNA
ČESKÁ REPUBLIKA

Cuvée Rosé zemské - suché
Vinař stvı́ Mádl – Velké Bílovice

0,75 l

225,- Kč

0,75 l

225,- Kč

0,75 l

270,- Kč

0,75 l

350,- Kč

Velmi pě kně strukturované cuvé e odrů d Zweigeltrebe 50% a Frankovka
50%. Ve vů ni př evlá dá lesnı́ jahoda a v chuti lehce smetanové tó ny. Vı́no
osvě žı́ v teplý ch letnı́ch dnech. Vý borně doprovodı́ pokrmy z ryb
a moř ský ch plodů .

ČERVENÁ VÍNA
ČESKÁ REPUBLIKA

Zweigeltrebe zemské - suché
Vinař stvı́ Má dl - Velké Bı́lovice
Jemně strukturované lehč ı́ č ervené vı́no. Ve vů ni př evlá dá zralá š vestka a č erná
viš eň . V chuti je jemné s nı́zkou stopou tř ı́slovin, které rafinovaně ukrý v á chuť
lesnı́ho ovoce podpoř e ná př ı́jemnou lehouč kou kyselinkou.

Rulandské modré jakostní - suché
Vinař stvı́ 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.

Frankovka barrique pozdní sběr - suché
Vinař stvı́ 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.

VINNÝ LÍSTEK
-

ČERVENÁ VÍNA
ITÁLIE

Cabernet Franc I.G.T. - suché
Vinař stvı́ Borga – oblast Veneto

0,75 l

290,- Kč

0,75 l

350,- Kč

0,75 l

490,- Kč

0,75 l

440,- Kč

0,75 l

310,- Kč

Vůni prezentuje pro Cabernet typické tóny čerstvé zelené papriky a lesních
bobulí. Kořenitá, příjemně ovocná chuť s herbálním podtónem. Typický
lehčí Cabernet severnějšího typu.

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

Langhe Nebiollo D.O.C. - suché
Vinař stvı́ 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, je ideálním společníkem na piknicích a grilovačkách.

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

VINNÝ LÍSTEK
-

ČERVENÁ VÍNA
ARGENTINA

Malbec – suché
Vinař stvı́ 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.

0,75 l

490,- Kč

