Vinný lístek

Champagne
Brut Classic Deutz		

0,75l

1 550 Kč

Delikátní, živé a skvěle vyvážené základní šampaňské. Jedná se o cuvée odrůd Chardonnay, Pinot
Noir a Pinot Meunier s až 40% podílem rezervních vín. Krásně čisté, elegantní víno s osvěžující
citronovou vůní a jemnou pěnou má květinové aroma s příchutí meruňky, zralého jablka a kouřově minerálních tónů. Díky dlouhému druhotnému kvašení v lahvi (3 roky) se jedná o jedno z
nejlepších základních Champagne na trhu. Doporučujeme!

Šumivá vína
Ch. C. André Brut		

0,75l

290 Kč

Moravský Sekt Brut byl vyroben metodou Charmat (druhotné kvašení v ocelových tancích) z několika odrůd vína. Svěží ovocná chuť je doprovázena jemným perlením.

Ch. C. André Demi sec		

0,75l

290 Kč

Šumivé polosuché víno vyrobené metodou charmat z nejkvalitnějších odrůd vín, které mu dodávajíé a zaručují čistou a svěží chuť s nezaměnitelným charakterem a jemným dlouhotrvajícím
perlením.

Ch. C. André Rose Demi sec		

0,75l

290 Kč

Šumivé víno, růžové, suché vyrobené metodou charmat z nejkvalitnějších odrůd vín, které mu
dodávají a zaručují čistou a svěží chuť s nezaměnitelným charakterem a jemným dlouhotrvajícím perlením.

Prosecco
Prosecco Treviso Frizzante DOC San Venanzio		

0,75l

380 Kč

Lehké šumivé ovocné víno z odrůdy Prosecco (Glera), skvělé jako aperitiv. Hrozny pocházejí z oblasti Veneto nedaleko jezera Lago di Garda. Prosecco má světle slámovou barvu a lehký ovocný
nádech s příjemným perlením.

Bílá vína
Ryzlink Vlašský jak. Mikrosvín (ROZLEV)

2013

0,15l

		0,75l

45 Kč
225 Kč

Jako ve velkých Ryzlincích vlašských, i zde můžete najít typické pálavské rysy. Ve vůni najdete
oříšky ve spojení s medem. V chuti potom najdete štavnatost mladého vína s lehkou minerální
strukturou.

Green Veltlínské Zelené Arte Vini

2013

0,75l

320 Kč

Green se Vám představí zejména svým svěžím aroma připomínajícím vůni čerstvě sklizených
jablek a exotických plodů. Je to víno lehké stavby a přitom s nezaměnitelnou příjemnou vůní s
charakteristickou pepřovou štiplavostí na jazyce. Prostě typický, svěží a kořenitý Veltlín, vhodný
jako aperitiv či k celému menu.

Neuburské p.s. Lampelberg Vinařství Lahofer

2013

0,75l

380 Kč

Elegantní víno zlatavé barvy se zelenkavými odlesky provází příjemná kořenitá vůně, zvolna přecházející do minerálních tonů, bylin, žlutých melounů či medově nasládlého tropického ovoce. V
chuti ovocité víno se svěží kyselinkou připomíná vyzrálé pomelo a čerstvý ananas. Harmonické,
příjemně pitelné víno můžete podávat ke krémovým zeleninovým polévkám, chřestu, sladkovodním rybám či sýrům.

Petit Chablis Denis Race

2013

0,75l

540 Kč

Mladé, svěží malé Chablis. Nejvíce si jej užijete jako aperitiv nebo s mořskými plody.

Chardonnay „Le Cépage“ La Croix-Belle

2013

0,75l

380 Kč

Minerální, lehce pitelné Chardonnay z jižní Francie. Jeho čerstvost a intenzita je podpořena tóny
citrusových plodů a ořechů. Víno je příjemně dlouhé a zakulacené.

Riesling QbA H.Klosterberg trocken Markus Molitor

2013

0,75l

520 Kč

Krásně svěží, ovocný Ryzlink z Mosely. Základní víno z produkce vinařství Markus Molitor Haus
Klosterberg Qba nabízí typický styl bílých vín z oblasti Mosela. Citrusová vůně doplněná intenzivní mineralitou dělají z tohoto „základního“ Ryzlinku víno jedinečného charakteru.

Grüner Veltliner Löss Kamptal
DAC Sonnhof - Jurtschitsch

2013

0,75l

520 Kč

Lehké, svěží Veltlínské zelené s příjemnou kyselinou a ovocnou chutí. Díky sprašovým půdám
má víno příjemně kořeněný nádech. Jeho jemná pikantnost Vás zaručeně osvěží. Ideální volba k
lehkým salátům či rybám.

Pinot Blanc Vieilles Vignes Meyer-Fonne

2013

0,75l

450 Kč

Příjemné Pinot Blanc z Alsaska. Ovocné víno se dlouze táhne díky lehkému zbytkovému cukru,
který celkovému dojmu přidává na velikosti a šťavnaté ovocnosti.

Sauvignon Blanc Reserva Leyda

2013

0,75l

390 Kč

Intenzivní a expresivní Sauvignon Blanc plný bílého ovoce a svěžesti. Bohatý styl tohoto Sauvignonu ukazuje nádherné bylinné a ovocné tóny citrusů, limetky a grapefruitu. Svěží, šťavnaté
víno. Vše, co můžete očekávat od chilského Sauvignonu.

Pinot Grigio Arnaces

2014

0,75l

390 Kč

Příjemné ovocné Pinot Grigio, velmi svěží a aromatické, s lehce nasládlými tóny. Slámově žluté
barvy se zelenými odstíny. Doporučujeme pít vychlazené, k světlím masům a rybám.

Růžová vína
Pink  Zweigelt růžové Arte Vini (ROZLEV)

2013

0,15l

		0,75l

55 Kč
275 Kč

Pink je jemně ovocný, s nádechem po lesních plodech a třešních přecházejícím do decentní,
jemné kořenitosti. Na jazyku je svěží a ovocný. Doporučujeme k zeleninovým a rybím salátům,
neutrálním tvrdým sýrům a ovocným dezertům.

Rulandské Modré rosé Flower p.s. Mikrosvín

2013

0,75l

370 Kč

Svěží a ovocné růžové víno lososovité barvy. Malinovo-ostružinová vůně s krémovou stopou se
ve skleničce příjemně rozvíjí. Chuť vyvážená se svěžími tóny lesních jahod a malin. Dlouhá dochuť lesního ovoce se smetanou příjemně podráždí všechny vaše smysly.

Cotes de Provence Rose Sables d‘ Azur

2013

0,75l

420 Kč

Sables d‘Azur vzniklo z výběru velmi kvalitních hroznů z údolí v Provence a Sainte Victorie. Velmi
delikátní a jemné růžové víno nabízí něžné tóny květin, citrusů a hroznových zrníček.

Červená vína
Svatovavřinecké kabinet (ROZLEV)
2013
0,15l
Volné Pole Vinařství Lahofer		0,75l

45 Kč
225 Kč

Příjemné víno rubínové barvy jemně voní po švestkových povidlích s podtóny sušených švestek
a ostružin, které zaznívají i v dochuti. Jemná tříslovina harmonicky ladí s obsahem kyselin a jemným ovocným tónem vyzrálých višní a třešní.

Zweigeltrebe p.s. Volné Pole Vinařství Lahofer

2012

0,75l

340 Kč

Extraktivní víno s typickou tmavě rubínovou barvou vás osloví příjemnou vůní lesního ovoce, kde dominují ostružiny, hořká čokoláda a třešně. V bohaté chuti se líbivé ostružinové
tóny a hořká čokoláda snoubí s výraznou, avšak vyrovnanou tříslovinou s minerální dochutí.
Příjemná kyselinka a kořenité aroma až do tabáku osloví všechny milovníky pozdních sběrů.

CH.C.André, Cabernet Sauvignon,
p.s., suché Šlechtitelka

2012

0,75l

440 Kč

Víno pochází převážně z mladých vinic. Výborné půdní a klimatické podmínky a cíleně redukovaná
sklizeň (24hl/ha) zaručují optimální dozrávání hroznů, co se projevuje ve výrazné ovocité vůni i v
mohutné konstruktivní chuti se zelenými paprikovými tóny. Dalším zráním v lahvi může přecházet
do elegantní sametovosti. Hodí se k pikantním jídlům ze zvěřiny a k hovězím biftekům.

Chianti Barone Ricasoli Barone Ricasoli

2013

0,75l

460 Kč

Bohaté a ovocné Chianti od prestižního producenta nabízí třešeň, tabák a lehce zemitou chuť.
Víno je trochu robustní, ale přesto svěží, s příjemným závěrem.

Valpolicella Classico DOC Campagnola

2013

0,75l

420 Kč

Základní červené víno Valpolicella z regionu Veneto. Velmi lehké, ovocné, skvěle se hodí k těstovinám.

Syrah „Le Cépage“ La Croix-Belle

2013

0,75l

380 Kč

Ovocný Syrah tmavě fialové barvy s hedvábnými tříslovinami. Víno má intenzivní vůni ostružin,
lékořice a kávy. V chuti je víno harmonické a osvěžující, s lehkým nádechem máty v závěru.

Bordeaux Rouge Reserve AOC Chateau Bonnet

2008

0,75l

520 Kč

Klasické červené víno z francouzské oblasti Bordeaux. Velmi příjemně pitelné víno s jemnými
taniny a ovocně-kořenitými tóny. Chuť výraznější, s decentním vanilkovým koncem.

Tamarí VARIETAL Malbec Mendoza

2013

0,75l

380 Kč

Pikantní, čisté a lehce pitelné víno. Na nose jsou patrné tmavé plody a bylinky, v ústech je víno
měkké s lehkým dotekem tříslovin.

Bourgogne Pinot Noir Domaine
Prieur-BrunetSantenay

2012

0,75l

640 Kč

Hodnotné základní burgundské od top producenta. Krásné Pinot Noire s aroma třešní, pražené kávy, toastu a hub. Víno je živé a čerstvé s jemným pocitem v ústech s lehkou tříslovinou
v závěru.

Rioja Crianza Ederra

2011

0,75l

420 Kč

Španělská klasika – sametově hladká a jemná Rioja Crianza. Víno voní po jahodách, vanilce,
červeném ovoci a toustech. Chuť je měkká s nakouřenými tóny a pikantní mocností.

Portská vína
Graham‘s Ruby Port

0,05l

40 Kč

Graham‘s Tawny Port

0,05l

40 Kč

Baron Hildprandt Zralá Hruška 40%

0,04l

65 Kč

Baron Hildprandt Zralá Švestka 40%

0,04l

65 Kč

Destiláty

