Nabídka vín z Moravy i celé Evropy

PROSECCO TREVISO Extra Dry – DOC 0,15l

85,-

0,75

420,- Kč

Suché šumivé víno, Masottina, Veneto/Treviso, Itálie

Víno má světlou slámově žlutou barvu. Na nose je intenzivní s vůní jablek, grapefruitu a dalších citrusů,
květu vistárie a akátu. Chuť je plná a osvěžující s krásnou harmonií.

PINOT GRIGIO - DOC

0,75

440,- Kč

Suché bílé víno, Masottina, Veneto /Piave, Itálie

Barva je světle žlutá s nazelenalými odstíny. U mladého vína je vůně ovocná, po jednom roce je jasně cítit
po pražených mandlích, sušenému senu a ořechových skořápkách. Chuť je lehká s vyváženými kyselinami.

PÁLAVA, výběr z hroznů

0,75

420,-Kč

Polosuché bílé víno, Vinařství Botur, ČR

Víno má zlatavou barvu s tramínovou, kořenitou vůní s náznakem citrusů. Chuť je plná, harmonická s dlouhou
perzistencí.

RÝNSKÝ RYZLINK VLAŠSKÝ

0,75

380,-Kč

Polosuché bílé víno, Weingut Zull, Weinviertel, Znojmo/Rakousko

Barva vína je jiskrná a světle nazelenalá se žlutými odlesky se zelenkavými odstíny. Aroma je čistě ovocné
s nuancí lipových květů a žlutých jablíček. Jeho chuť je velmi svěží, elegantní a extraktivní s velmi delikátní
kyselinou, která vínu dodává křupavost.

GRÜNER VELTINER "Lust & Laune" - Qualitätswein

0,75

410,- Kč

Suché bílé víno, Weingut Zull, Weinviertel, Rakousko

Tenká lehce nazelenalá barva, aroma je čisté, nevtíravé, jemně ovocité a živé. V chuti je nekomplikované a
krásně pružné díky šťavnatým kyselinám.

GRÜNER VELTINER "Rossatz" – Federspiel

0,75

470,-Kč

Suché bílé víno, Josef Fischer, Wachau, Rakousko

Víno čisté lehce nazelenalé barvy s intenzivním aroma pepře s jemnou nuancí chlorofylu. V chuti se projeví jeho
ovocnost, svěžest a typická minerální až slaná dochuť díky půdnímu složení této oblasti.

CHABLIS AC "Vielles Vignes" - AOC

0,75

590,- Kč

Suché bílé víno, Alain Geoffroy, Chablis, Francie

Krásná zlatožlutá barva s lehkými zelenkavými odstíny. Na nose je plné a vyzrálé se stopou máty, akátu a
grapefruitů. V chuti je plné, harmonické, krásně minerální a s tóny melounu. Víno roste na vinicích, které
jsou staré 45 - 70 let.

RULANDSKÉ ŠEDÉ - kabinet

0,15l

80,-

0,75

380,-Kč

Suché bílé víno, Vinařství Mádl, ČR

Harmonické aroma zralých meruněk a broskví, elegantně doplňuje zemitou chuť tohoto vína. Doporučujeme
podávat jako velmi dobře pitelné víno pro každou příležitost.

Nabídka vín z Moravy i celé Evropy
CHIANTI CLASSICO "San Jacopo" - DOCG

0,75

540,- Kč

Suché červené víno, Castello di Vicchiomaggio, Toscana/Chianti Classico, Itálie

Hluboká tmavě rubínová barva a velmi krásné a strukturované ovocné aroma je klasické pro špičkové
Chianti. V chuti je lahodné vyvážené, s výrazným obsahem tříslovin.

BRUNELLO DI MONTALCINO - DOCG

0,75

1.190,- Kč

Suché červené víno, Fanti Tenuta San Filippo, Toscana /Montalcino, Itálie

Výjimečné víno tmavě rubínové barvy s cihlovými odlesky. Aroma je nezaměnitelné a velmi intenzivní, se
silnou ovocnou strukturou přecházející do tónu kávy, čokolády až sušených fíků. Zrání probíhalo v nových
dubových sudech barrique 24 měsíců, dále pak 3 roky v láhvi.

CHATEAU ROC DE LEVRAUT - Bordeaux AOC

0,75

390,- Kč

Suché červené víno, Chateau Roc de Levraut, Bordeaux, Francie

Krásná sytě rubínová barva Bordeaux. Jeho aroma je vlídné a velmi jemné připomínající černý
rybíz a čokoládu. V chuti je bohaté a komplexní díky extraktům a tříslovinám

CONDADO DE HAZA Crianza - DO

0,75

Suché červené víno, Bodegas Condado de Haza / Gruppo Pesquera, Ribera del

550 ,- Kč

Duero, Španělsko

Víno má rubínové až granátové odstíny. Vůně je čistá a vytrvalá, připomínající višně v čokoládě, lékořici a
čerstvou kůži. Jeho chuť je komplexní a plně harmonická, s vyšším obsahem tříslovin a bez cukernatých extraktů.
Víno vyzrávalo 6 měsíců v sudech a 6 měsíců v lahvích.

RIOJA - VINA OLABARRI CRIANZA - DOC

0,75

420,-Kč

Suché červené víno, Vina Olabarri, Rioja, Španělsko

Víno s označením „Crianza“, což znamená „šlechtěné s péčí", má tmavě rubínovou barvu, která je
charakteristická pro odrůdu Tempranillo v regionu Haro. Ve vůni můžeme rozeznat bobulové ovoce a jemné stopy
koření po vyzrávání na francouzských a amerických dubových sudech, které probíhalo po dobu 12 až 15 měsíců.
Na patře je harmonické, s intenzivní ovocnou dochutí a jemně svíravou suchou tříslovinou.

ALIBERNET, pozdní sběr

0,75

430,-Kč

Suché červené víno, Vinařství Botur, ČR

Víno má intenzivní granátovou barvu s fialovými odlesky s vůní lesního ovoce, černého rybízu a borůvky. Má
výraznou tříslovinku, která přechází k harmonické perzistenci s nasládlým taninem.

MERLOT, pozdní sběr

0,75

400,- Kč

Suché červené víno, Vinařství Sedlák, ČR

Barva vína je lehce fialová s rubínovými odlesky. Vůně čistě ovocná s tóny lesních plodů a čokolády. V chuti
se projeví jemnost, lehké třísloviny a sametově vyhlazené kyseliny díky jablečno-mléčné fermentaci.

