BÍLÁ VÍNA
ITÁLIE
PINOT GRIGIO OLTREPO PAVESE DOC, Monteverdi, LOMBARDIA
Barva je světle žlutá se zelenkavými odstíny. Aroma evokuje svěžest a ovocnost, zejména
zelená jablka a jiné světlé ovoce s minerálním podtónem. V chuti svěží a lehké s pikantní
kyselinkou. Doporučujeme k předkrmům, salátům, rybám, těstovinám s plody moře a lehčím
úpravám světlého masa.
317,-Kč
SAUVIGNON BLANC DOC, Ritterhof, TRENTINO ALTO ADIGE
Barva zlatá. Aroma je výrazné, intenzivní a komplexní s tóny vyzrálého ovoce a sušených
květin. Ovocnému vjemu dominuje černý rybíz, angrešt a stopa minerality, skvěle reflektující
místo původu. Chuť je sametová až hedvábná. Doporučujeme k salátům, rybám a kozím
sýrům.
517,-Kč
FALANGHINA SANNIO DOC, Vesevo, CAMPANIA
Sytě zlatavé barvy a výrazně viskozity. Nezaměnitelné aroma evokuje tóny přezrálého
exotického ovoce se spoustou vjemu. Na chuti středně plně, vyvážené, s výraznou
mineralitou a pozadím banánu. Doporučujeme k rybám, mořským plodům, světlému masu a
lehkým předkrmům.
527,-Kč
GAVI DI GAVI DOCG, Barva, PIEMONTE
Připravené z tradiční regionální odrůdy Cortese, světle žluté barvy a jemné vůně po žlutých
melounech, s bylinkovokvětinovým aroma. Velmi suché s delikátní a svěží chutí, harmonické
s dobrou strukturou. Podléhá přesný, pravidlům pro způsob a místo pěstování a přípravy.
Doporučujeme k rybám a salátům.
627,-Kč

FRANCIE
CHARDONNAY RESERVE, Vin de Pays d´OC, LA FORGE ESTATE
Nejproslulejší z burgundských a šampaňských odrůd. Dnes je nejdůležitější světovou
odrůdou pro výrobu bílých suchých vín a je rozšířena prakticky ve všech vinařských zemích.
Barva tohoto vína je zlatavě žlutá s měděným odstínem. Vůně svěží s ovocným nádechem.
Ovocná chuť s tóny exotického ovoce, lískového oříšku, hrušky a s nepatrným náznakem
vanilky a skořice. Doporučujeme k bílým masům grilované rybě nebo k sýrům.
597,-Kč
CHABLIS BOURGOGNE AOC, BLASON DE BOURGOGNE
Vína odrůdy Chardonnay z oblasti Burgundska provází osobitý charakter a elegance. Hrozny pocházejí
zčásti ze starých vinic a dávají vínu zlatavou barvu se zelenkavými odstíny. Chablis má výraznou vůni
ovoce a rostlin – grapefruit, koriandr, kapradí, ptačí zob, chřest a dokonce artičoky. Jemnou
harmonickou chuť doprovází bohatý a svěží dlouhotrvající závěr.Vynikající k rybám, mušlím, drůbeži,
sušeným masům a kozím sýrům.

997,-Kč

NĚMECKO
RIESLING CLASSIC, HEINRICH BASTEN
Polosuché svěží aroma po broskvích a citrusových plodech. Zbytkový hroznový cukr je na
hranici mezi suchým a polosuchým vínem. Vhodné k rybám nebo k přírodní úpravě
drůbežího masa. Opravdu klasický Riesling.Vyrobeno z hroznů o cukernatosti odpovídající
pozdnímu sběru až výběru z hroznů.Veškerá bílá moselská vína, mají vždy více cukru a to i v
suchých klasifikacích.
597,-Kč

RAKOUSKO
GRUNER VELTLINER, KREMS
Půda, na které roste réva, dává této nejznámější rakouské odrůdě kořenitost, ovocitost,
svěžest, jemnost. Kabinetní víno s charakteristickou kyselinkou a příjemným závěrem.
Teplota servírování: 10-12 °C Vhodně doprovází všechny masité pokrmy, telecí maso a rybí
speciality. Víno je vynikajícím společníkem typické a tradiční rakouské kuchyně jako
například Wiener Schnitzel.
597,-Kč

ČESKÁ REPUBLIKA
PÁLAVA POZDNÍ SBĚR, VICHARD
Víno je syté zlatožluté barvy, harmonické s kořenitou vůní připomínající mandarinky
a vanilku. Chuť je velmi plná, ovocitá, a příjemnou kyselinkou a medovou dochutí.
Doporučujeme podávat ke kořeněným pokrmům, paštikám, jemným kozím sýrům či olivám.
497,-Kč
RULANDSKÉ ŠEDÉ POZDNÍ SBĚR, VICHARD
Víno je zlatožluté barvy, ve vůni jemné tóny meruněk a medu. V chuti plné a harmonické
s dlouhou dochutí po typické chlebovince. Doporučujeme podávat ke kořeněným jídlům,
k těžším úpravám vepřového a drůbežího masa.
547,-Kč
RYZLINK RÝNSKÝ POZDNÍ SBĚR, Zece, vinný sklep MARYŠA
Víno zlatavé barvy s výraznou odrůdovou vůní s tóny broskve, hluchavky a lučních květů.
V chuti je toto víno harmonicky sladké s lahodnou kyselinkou. Doporučujeme podávat při
teplotě 10-12°C k sýrům a moučníkům.
497,-Kč
TRAMÍN ČERVENÝ POZDNÍ SBĚR, vinařství HRABAL
Víno je zlatozelené až zlaté barvy, kořenité vůně. Chuť je plná, velice extraktivní,
připomínající květiny a přezrálé ovoce, s nižším obsahem kyselin. Smyslné, vláčné a jemné
víno. Doporučujeme k drůbeži, vyzrálým sýrům s ušlechtilou plísní, dezertům.
597,-Kč

RŮŽOVÁ VÍNA
ITÁLIE
OLEANDRO ALGHERO DOC, Sella E Mosca, SARDEGNA
Vyrobené spojením odrůd Cabernet Sauvignon a Cabernet Franc. Barva je lehce narůžovělá
s odlesky fialové. Projevuje se nádech bobulového ovoce. V chuti je svěží s příjemnou
kyselinkou, velmi lehké a jemné. Doporučujeme k předkrmům a masům.
517,-Kč

ČESKÁ REPUBLIKA
ZWEIGELTREBE ROSÉ POZDNÍ SBĚR, PELVINS, vinařství HRABAL
Vyzrálá kompotovaná jahoda je ve vůni i chuti doplněna o jemné tóny malinového cukru.
Výborné nejen jako letní osvěžení nebo aperitiv.
397,-Kč
SVATOVAVŘINECKÉ ROSÉ,KABINET, Kozí hora, vinný sklep MARYŠA
Víno má lososově růžovou barvu, výraznou vůni malinového džemu se smetanou. V chuti je
víno ovocného charakteru se svěží kyselinkou. Doporučujeme podávat při teplotě 16-18 °C
jako ideální doplněk uzených sýrů, grilované zelenině a kuřecímu masu.
397,-Kč

ČERVENÁ VÍNA
ITÁLIE
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC, Franese, ABRUZZO
Výrazná temnější barva a intenzivní, bohaté aroma červených plodů, zejména třešní
a švestek. V chuti suché a středně plné s výraznou mocností a jemným taninem s náznakem
povidel. Doporučujeme k salátům, předkrmům, masům a sýrům.
317,-Kč
CABERNET SAUVIGNON IGT, Mandrarossa, SICILIA
Barva je sytě rubínová s odlesky purpurové. Aroma je bohaté na tóny bobulového ovoce
s decentním nádechem vanilky a ušlechtilého dřeva. Chuť je dobře strukturovaná s dlouhou
dochutí a jemným, hladkým taninem. Doporučujeme k tmavým a pečeným světlým masům.
517,-Kč
CHIANTI CLASSICO DOCG, Lamole Di Lamole, TOSCANA
Plné víno odrůdy Sangiovese v sytě rubínové barvě, intensivním ovocným aroma peckovin,
rybízu a jemným nádechem ušlechtilého dřeva. Na chuti pevné s tvrdou páteří a tříslovinou,
jenž je pro tento druh vína typický. Doporučujeme k masovým pokrmům.
1097,-Kč

ŠPANĚLSKO
TINTO PESQUERA CRIANZA DO, Gruppo Pesquera, RIBERA DEL DUERO
Odrůda Tempranillo. Barva je tmavě rubínová s fialovými odlesky. Aroma velmi intenzivní
a silné připomínající redukci lesních plodů a koření. Chuť je elegantní a sametová s vysokým
obsahem extraktů a sladkých tříslovin. Víno vyzrává 6 měsíců v sudech a 6 měsíců v lahvích.
Doporučujeme ke grilovaným masům.
1097,-Kč

FRANCIE
SYRAH, Unfiltered, Vin de Pays d´OC barrique, LA FORGE ESTATE
Barva tohoto vína je temně rudá, má blízko k černému odstínu s jemnou, harmonickou, lehce
pikantní vůní s nádechem cedru, tymiánu a koření. Chuť je jemná, elegantní s příjemným
dlouhým dozvukem. Jedná se o velmi kvalitní víno. Doporučujeme k masu a zvěřině, kozímu
sýru a ostatním měkkým sýrům.
697,-Kč
CHATEAU GACHON AOC, Ch. Gachon, BORDEAUX/ST. EMILION
Odrůdy Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet franc a Petit Verdot. Sytě rubínová barva
Bordeaux. Jeho aroma je velmi jemné, připomínající černý rybíz a čokoládu. V chuti je bohaté
a komplexní díky extraktům a tříslovinám. Doporučujeme ke zvěřině a plísňovým sýrům.
827,-Kč

ČESKÁ REPUBLIKA
RULANDSKÉ MODRÉ, WALDBERG
Cihlově červená barva, ve vůni vůně jahod, ostružin a červených třešní. Skvěle se hodí
k pečeným masům, k jemným úpravám zvěřiny, k houbovým pokrmům.
317,-Kč
MODRÝ PORTUGAL, vinařství LIVI DUBŇANY
Víno má světle rubínovou barvu. Vůně je příjemná, květinová, někdy až lehce kouřově
čokoládová s nádechem po maceškách, seně a ovoci. Chuť je jemná, lehká, s nižším obsahem
tříslovin. Doporučujeme k drůbežímu masu s hutnější úpravou, k bažantovi, kachně, huse,
jemnému bifteku, k zapečeným těstovinám.
397,-Kč
N.E.R. COTEAUX PELUIC, PELVINS, vinařství HRABAL
Víno N.E.R. se vyznačuje robustností odrůdy Neronet a elegancí odrůdy Cabernet Maravia,
které spolu vytvářejí ovocné víno jižního typu s perspektivou dlouhého zrání v láhvi. Vínu
dominuje vůně i chuť černého ovoce, pepře a sladkého dřeva. Vhodné k tmavému masu,
zralým a tvrdým sýrům.
997,-Kč

ŠUMIVÁ VÍNA A CHAMPAGNE
ITÁLIE
PROSECCO ‚‘52‘‘ BRUT VALDOBBIADENE DOC, santa Magherita, TRENTINO ALTO ADIGE
Suché Prosecco nejvyšší kvality. Vyrábí se přísnou selekcí nekvalitnějších hroznů. Prosecco
z 52 historických parcel v srdci Valdobbiadene DOC. Jemné aroma evokuje tóny zelených
jablíček a bílých broskví. Stopa minerality prohlubuje jeho svěžest. Doporučujeme jako
aperitiv, k rybám nebo sýrům.
697,-Kč
PROSECCO EXTRA DRY‚ TREVISO, VENETO, CA´ DI RAJO
Italské šumivé víno prosecco z odrůdy Glera pochází z kopcovité oblasti Treviso v regionu
Veneto. Víno má slámově žlutou barvu, ve vůni naleznete zelené jablko a hrušku. Prosecco je
vynikající jako aperitiv či k rybám.
497,-Kč

ČESKÁ REPUBLIKA
BOHEMIA SEKT DEMI SEC
Šumivé víno harmonické, jemně nasládlé chuti a svěží, středně plné květnaté vůně. Cuvée je
sestavováno podle originální receptury z vysoce kvalitních bílých vín nejlepších odrůd
pocházejících z jižní Moravy.
327,-Kč
BOHEMIA SEKT BRUT
Hlavní podíl v cuvée troří Ryzlink vlašský a Veltlínské zelené pocházející z jižní Moravy.
Doporučujeme jako aperitiv či ,,welcome drink‘‘.
327,-Kč

FRANCIE
MOET & CHANDON BRUT IMPÉRIAL, CHAMPAGNE
Je to harmonická skladba vytvořená ze tří hroznů Champagne: Chardonnay, Pinot Noir
a Pinot Meunier. Má jemný nádech limetky a květu vinné révy. Je to perfektní víno
k podávání s předkrmy, hlavním jídlem i dezertem. Francouzi věří, že champagne stimuluje
apetit uprostřed hojného jídla.
1997,-Kč

DEZERTNÍ VÍNA
ITÁLIE
LAMBRUSCO BIANCO IGT AMABILE, Chiarli, EMILIA ROMAGNA
Bílé víno výhradně z odrůdy Lambrusco s jemným perlením. V platinové až jemně zlatavé
barvě je skryto svěží ovocné aroma s tóny zralých hroznů. Na chuti nenáročné s nádechem
lučního medu a květin. Celkově jemné víno s jemně nasládlým charakterem.
317,-Kč
LAMBRUSCO ROSSO IGT AMABILE, Chiarli, EMILIA ROMAGNA
Červené jemně perlivé víno tvořené odrůdou Lambrusco, s rubínovou až lehce nafialovělou
barvou a intensivním ovocným aroma. Chuť následuje vůni svou mocností s tóny lesních
plodů a kompotovaného ovoce, s příjemně nasládlým závěrem. Doporučujeme k salátům,
šunkám, vepřovému a pizze.
317,-Kč

CHILLE
NOBLE SEMILLON BOTRYTIS SELECTION, VIU MANENT
Tato vzácná odrůda se pěstuje vpodstatě již pouze v Chile, Austrálii a Francii. Dává jedny
z nejlahodnějších dezertních vín na světě. Vynikající bílé přirozeně sladké víno pochází z vinic
San Carlos, kde hrozny dozrávají v přítomnosti ušlechtilé plísně Botrytis cinerea, která svým
působením perforuje slupku hroznu, voda se vypaří a působením slunce se hrozen připéká,
ztrácí aciditu, obohacuje svůj obsah cukru a nabývá zvláštní aroma. Víno provází světle
zlatavá barva a nabízí delikátní vůni po citronové kůře, zimolezu a zázvoru. Chutí je sladké
s tóny medu a meruněk se špetkou mandlí a excelentní strukturou a dozvukem. Výtečné jako
aperitiv nebo k husím játrům, créme brulée nebo zralým bílým sýrů. Výborné k okamžité
konzumaci nebo archivovat po dobu až 5 let. Víno má 171g/l zbytkového cukru.
427,-Kč

