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

Ryzlink rýnský
Vinařství Lahofer, Znojmo
kabinet/kabinett, suché/dry
0,75 l

329 Kč

Svěţí zelenkavě zlatavá barva vína se snoubí s jeho
výraznou kořenitou vůní po lipovém květu a meruňkovém
kompotu a s jemnými minerálními tóny. V chuti je víno
suché, plné a extraktivní s pikantní kyselinkou a ovocnou
dochutí.

Rulandské šedé
Vinařství Bílkovi, Velké Bílovice
zemské/ quality wines, polosladké / medium sweet
0,75 l
349 Kč
Barva vína je světle zlatá. Vůně je výrazná. Nabízí plátek
ananasu, sušenou třešeň, karamel, který se prolíná
s líbeznou vůní limetky. Chuť je lahodná, plná. Výrazná
ovocnost je podpořena svěţí kyselinkou. Cukernatost
hroznů při sběru: 19,4˚ Cukr: 19,8 g/l Kyselina: 7,5 g/l

Chardonnay
BMVinařství, Tvrdonice
pozdní sběr / late harvest, suché/dry
0,75 l
399 Kč
Víno má ţlutou barvu se zlatavým odleskem. Vůně vína
nabízí ţlutý meloun, angrešt, nektar a květový med. V chuti
se objevují citrusové tóny jako limetka a pomeranč
s kousky ananasu přelitého květovým medem.

Sauvignon
Vinařství Na Soutoku, Znojmo
pozdní sběr / late harvest, suché/ dry
0,75 l
399 Kč
Intenzivní aroma černého rybízu a bezového květu. Chuť je
středně plná, velmi šťavnatá a osvěţující, s výraznější
pikantní kyselinkou a medovým závěrem. Díky extrémně
šetrné technologii zpracování působí bílé víno čistým a
dobře vyhraněným dojmem s překvapivě plnou strukturou
a komplexností a tím neustále nabádá k dalším douškům.
Cukr: 5,7 g/l Kyseliny: 8,9 g/l

RŮŢOVÁ VÍNA / ROSÉ WINES
Vinařství Lahofer, Znojmo
kabinet/kabinett, sladké/sweet
0,75 l

329 Kč

Vůně lesních jahod a malin doprovází chuť smetanového
jogurtu a přezrálých černých třešní. Doporučujeme podávat
podchlazené s drceným ledem, výborná je kombinace
s mátou nebo jahodami. Cukr: 20g/l Kyseliny: 7,5 g/l

ČERVENÁ VÍNA / RED WINES

349 Kč

ŠUMIVÁ VÍNA / SPARKLING WINES
Vinařství Bohemia

Vinařství Moravíno, Valtice
pozdní sběr / late harvest, suché/dry
0,75 l
399 Kč
Rubínová barva a bohatá vůně, ve které dominují švestky,
višně, čokoláda a jemné stopy dřeva. Chuť je zralá, plná,
marmeládová a sametová. Cukr: 2,7g/l Kyseliny: 4,8g/l

RAKOUSKO / AUSTRIA
BÍLÁ VÍNA / WHITE WINES

Grüner Veltliner Federspiel
449 Kč

Jemné svěţí aroma zralých hroznů s tony bílého pepře.
Harmonická, minerální a čerstvá chuť ovoce s elegantní
dochutí.

239 Kč

Prosecco Treviso frizzante D.O.C.
Vinařství Borga, Veneto
0,75 l

Merlot

Vinařství Donabaum, Wachau
0,75 l

0,75 l

329 Kč

Překvapivé, velmi extraktivní suché víno, jehoţ hrozny
měly při sběru 22 stupňů cukernatosti. Plná chuť ostruţin a
sušených švestek. Cukr: 0,3 g/l Kyseliny: 4,9 g/l

449 Kč

Velkorysé, plné a suché červené víno, které chutná po ovoci,
je výsledkem vinifikace nejlepších hroznů vinařství. Je to
bohatě strukturované, silné víno plné chutí a vůní.

Bohemia Sekt demi sec

Víno sytě tmavě rubínové barvy, s bohatou vůní po
jeřabinách a bobulovém ovoci. V chuti příjemná chuť trpké
švestky se sametovou dochutí.
Cukr: 3,3 g/l Kyseliny: 5,4 g/l

Zemité, decentně minerální aroma se stopami bylinek,
jablíčka a osvěţujícího citrusu. Chuťová harmonie je
doprovázena ovocně nasládlým projevem a hravou
kyselinkou. V minerální dochuti můţete vnímat lehké
herbální aroma a citrusově šťavnatý charakter. Cukr: 7,5 g/l
Kyseliny: 8 g/l

Vinařství Pertinace, Piemonte
0,75 l

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

Víno má svěţí ţlutou barvu. Vůně vám připomene neomylně
aroma lístků růţí. Plná květinová kořenitost se objevuje
také v chuti vína. Cukr: 2,6 g/l Kyseliny: 6 g/l

Vinařství Reisten, Pavlov
pozdní sběr / late harvest, polosuché / medium dry
0,75 l
399 Kč

0,75 l

Pinot Grigio Borga je plné, ale zároveň velice jemné víno
zlatoţluté barvy s odstíny mědi. Vůně připomíná ţlutý
meloun s nádechem mandle. V chuti je suché a vyváţené
s vyrovnanou ovocností a kyselinou.

Svatovavřinecké

Zámecké vinařství, Bzenec
pozdní sběr / late harvest, suché/dry
0,75 l
349 Kč

Ryzlink vlašský „Classic“

Vinařství Borga, Veneto

Barbera d’Alba D.O.C.

Zámecké vinařství, Bzenec
pozdní sběr / late harvest, suché/dry
0,75 l
399 Kč

Barva vína je světle zlatá s jemným slámovým podtónem.
Vůně je svěţí, povzbudivá. Nabízí tóny zralého letního
jablka a čajové růţe. Chuť je zakulacená, plná, nasládlá.
Sušené jablko a jeho nasládlost, šťáva broskví se prolíná
s chutí citrusů. Cukernatost hroznů při sběru: 19,8˚ Cukr:
21,6 g/l Kyselina: 7 g/l

Pinot Grigio D.O.C.

ČERVENÁ VÍNA / RED WINES

Frankovka

Vinařství Bílkovi, Velké Bílovice
Zemské / quality wines, polosladké / medium sweet
0,75 l
399 Kč

BÍLÁ VÍNA / WHITE WINES

Rosé Lahofer

Tramín červený

Pálava

ITÁLIE / ITALY

259 Kč

Dokonalé, čerstvé, suché a jemně šumivé prosecco ze
severoitalského Veneta. Nádherná ovocnost, svěţest a
ţivost ho předurčují k pití plnými doušky.

ŠAMPAŇSKÉ / CHAMPAGNE
Grande Reserve Premier Cru, brut
Vinařství Duménil, Champagne
0,75 l

1599 Kč

1/3 Chardonnay, 1/3 Pinot Noir, 1/3 Pinot Meunier. Elegantní
vůně po bílých květech akátu a bílého ovoce jako jsou
jablka a hrušky, doplněné ţlutým ovocem. Chuť je ovocná
po broskvích, hruškách a sušených meruňkách. Plné tělo a
ovocnost dodává Pinot noir, jemnost a elegantnost přináší
Chardonnay.

