PERLIVÁ VÍNA
MORAVSKÝ SEKT DEMI, CH. C. ANDRÉ, CZ

Šumivé polosuché víno vyrobené metodou charmat
z nejkvalitnějších odrůd vín, které mu dodávají
a zaručují čistou a svěží chuť s nezaměnitelným
charakterem a jemným dlouhotrvajícím perlením.
320,-

MORAVSKÝ SEKT BRUT, CH. C. ANDRÉ, CZ

Moravský Sekt Brut byl vyroben metodou Charmat (druhotné kvašení v ocelových tancích) z několika
odrůd vína. Svěží ovocná chuť je doprovázena jemným
perlením.
320,-

VÍNO NA SKLENIČKU 0,15l
Stolní bílé víno (Česká Republika)
49,-

PROSECCO, Doc Treviso, IT

Ovocné a delikátní šumivé víno s vůní citrusových plodů
a květin. Jeho ovocná a svěží chuť je skvěle podpořena
jemným perlením.
390,-

Bílé víno, Pozdní sběr (Česká Republika)
69,-

CHAMPAGNE
BRUT CLASSIC 0, 75l,

Stolní červené víno (Česká Republika)
59,-

CHAMPAGNE, DEUTZ, FR
Vše, co můžete čekat od klasického šampaňského. Velmi
dobře vyvážené cuvée odrůd Chardonnay, Pinot Noir a
Pinot Meunier s až 40% podílem rezervních vín. Krásně
čisté, elegantní víno s osvěžující citrónovou vůní a jemnou
pěnou má květinové aroma s příchutí meruňky, zralého
jablka a kouřově minerálních tónů.
1800,-

ARCHIVNÍ VÍNA Z VINAŘSTVÍ ŠMÍD, CZ
VELTLÍNSKÉ Č. RANÉ Pozdní Sběr , 1993,

V mladém víně můžeme hledat tóny hrušek, peckového
ovoce až tóny kouře ze sladkého dřeva. Dnes toto víno
zaujme svoji komplexností jak aromatickou, tak po stránce
chutě.
550,-

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ, Pozdní Sběr, 1993

Jedná se o víno, které jako jedno z mála v daném ročníku
dosáhlo tohoto zařazení. Ve vůni oceníte příjemně
aromatickou (terciární) zralost, přecházející v lehkou
kořenitost, která je zachována do dnešních dnů.
550,-

RULANDSKÉ MODRÉ
Výběr z bobulí, 2011
Ve vůni se vyznačuje atraktivními tóny po lesním ovoci
(maliny, lesní jahody, ostružina). Hrozny byly sbírány 2. listopadu 2011. Jedná se o víno, které má dlouhý archivační
potenciál.
550,-

Červené víno (Zahraničí)
99,-

PERLIVÉ VÍNO 0,15l
Prosecco DOC Treviso extra dry
85,-

BÍLÉ VÍNO
MUŠKÁT MORAVSKÝ,
Vinařství Šmíd, 2013, CZ
Vůně se vyznačuje tóny květu muškátu a plodů
citrusů. V ústech pak může zaujmout svou plností
a svěží kyselinkou.
290,-

RYZLINK RÝNSKÝ

Vinařství Šmíd, 2015, CZ
Ve vůni objevíte atraktivní projev po citrusovém ovoci.
Při ochutnání přivítáte líbivost jemného zbytkového cukru
a svěžest vzletné kyselinky.
290,-

TREBBIANO D´ ABRUZZO,

Elitaio DOC, 2014, IT
Svěží jiskrné víno slámově žluté barvy s vůní divokých květin a žlutého ovoce s výraznou kyselinkou.
290,-

SAUVIGNON BLANC,

Los Cardos, Dona Paula, 2015 ARG
Svěží argentinský Sauvignon blanc. Víno má aroma po
citrusových plodech, grepu, mučenky a bílé broskve.
390,-

RULANDSKÉ BÍLÉ,
Lahofer, P. S. 2014, CZ
Příjemné víno zelenkavé barvy s ovocnými tóny. Typická
plná chuť pro tuto odrůdu, ve které můžete cítit stopy lískového oříšku a jemného vanilkového koření.
490,-

CHARDONNAY,

La Croix Belle (Domaine), „Le Cépagé“, 2015 FR
Lehké, dobře pitelné Chardonnay s ovocnou vůní, ve které
dominují citrusy. Chuť je středního těla, čerstvá a osvěžující s lehkou minerální stopou.
490,-

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ,

Mikrosvín Mikulov, Flower line, P. S. 2013 CZ
Chuťově jemné a velmi příjemné víno s odrůdovou vůní s
tóny zeleného pepře a dovůní citronové trávy.
520,CHABLIS,
Picq (Gilbert), , 2014 FR
Velmi čisté a přímočaré Chablis od výborného výrobce
s bohatou a vyváženou chutí zeleného ovoce a jódovou
mineralitou.
1090,-

ČERVENÁ VÍNA
FRANKOVKA

Vinařství Šmíd, 2015 CZ
Aromatický projev připomínající tóny pražené kávy
či hořké čokolády podpořen svěží chutí
a jemnou přívětivou tříslovinou.
320,-

CARMENERE RESERVA

Leyda (Viña), 2013 CHL
Silné, ovocné víno z odrůdy Carmenére, jeho ovocný styl
je podtržen tóny pepře a bylin. Toto příjemně pitelné víno
hluboké rubínové barvy s lehkým nádechem dřeva
v závěru má vyváženou strukturu a poměrně dlouhou
dochuť.
490,-

ZINFANDEL TWIN OAKS
Mondavi Robert, Napa, 2012, USA
Intenzivní červené víno z odrůdy Zinfandel. Víno má vůni
černého pepře, švestek a koření. V chuti je příjemné
s lehkými taniny na závěr.
590,-

ROUGE BORDEAUX AOC

Loumelot (Chateau), 2012 FR
Lahodné červené víno z Bordeaux s tóny ovoce a koření.
Víno má hlubokou rubínovou barvu, na nose připomíná
třešně, maliny a koření, v chuti je vyrovnané
s tóny ovoce a dubu.
590,-

MALBEC
Doña Paula, 2013, AR
Malbec patří mezi velmi oblíbená a příjemně pitelná vína.
Jeho plnější styl s vůní zralého černého ovoce a sladkého
dřeva je skvěle vyvážen sladkými taniny v závěru.
Hrozny pocházejí z vinice v oblasti Altamira ve vinařském
regionu Mendoza.
690,-

CHIANTI CLASICO DOCG

Ricasoli (Barone) Mille 141, 2013 IT
Skvěle pitelné, delikátní Chianti Classico s intenzivní vůní
tmavého ovoce a květin. Na patře se projeví lehká kořenitost s příjemnou dochutí.
890,-

