VINNÝ LÍSTEK TUZEMSKÝCH VÍN
BÍLÁ VÍNA
Víno bílé rozlévané dle nabídky níže

0,15l

56,-

Ryzlink vlašský

0,75 l

260,-

Sauvignon

0,75 l

260,-

Chardonnay

0,75 l

260,-

Pálava

0,75 l

260,-

Pálava pozdní sběr

0,75 l

390,-

Rulandské šedé pozdní sběr

0,75l

360,-

Vinařství Pavlov, zemské víno, oblast Morava
Výrazné aroma připomínající zelené ovoce s podtónemlučních květin, chuť je svěží, středně
plná s ovocným charakterem a středně dlouhou dochutí.

Vinařství Pavlov, zemské víno, oblast Morava
Bohaté ovocné aroma připomínající angrešt, broskve či bílý rybíz. V chuti převládají tóny
ovoce s velmi pěknou a svěží kyselinou.

Vinařství Pavlov, zemské víno, oblast Morava
Vůně je velmi intenzivní, svěží, připomínající citrusy a grep. Bohatý chuťový vjem je
odrůdově čistý. Příjemně pikantní a dynamická kyselinkadělá víno svěží a pitelné.
Vinařství Pavlov, zemské víno, oblast Morava
Světle žlutá barva, typicky odrůdová, jemně kořenitá vůně s tóny zralého exotického ovoce
a koření. Velmi pěkná, svěží a zároveň kořenitá chuť se zbytkovým cukrem v závěru.

Vinařství Pavlov, oblast Morava
Ve vůni se snoubí aroma čajového květu,kandované citrusové kůry a sušeného exotického ovoce.
Chuť je lahodná, plná, připomínající sladké žluté ovoce, s intenzivní dochutí zralých citrusů.

Vinařství Pavlov, oblast Morava
Typicky odrůdová vůně, s chlebnatými či ovocnými tóny, velmi pěkná chuť, šťavnatá, harmonická.

ČERVENÁ VÍNA
Víno červené rozlévané dle nabídky níže

0,15l

56,-

Modrý Portugal

0,75 l

260,-

Rulanské modré

0,75 l

260,-

Chateau Mikulov, zemské víno, oblast Morava
Nižší rubínová barva, decentní vůně višňového kompotu a kakaového prášku. Chuť je středně
plná, příjemně suchá, s tóny peckovin a hořké čokolády, delší závěr.

Chateau Mikulov, zemské víno, oblast Morava
Světlejší rubínová barva, elegantní aroma připomínající lesní ovoce, koření či hořkou čokoládu.
Chuť je šťavnatá, měkká s příjemnou kyselinkou a středně dlouhou dochutí
Informace o zbytkovém cukru ve vínech žádejte u obsluhy.

NABÍDKA ŠUMIVÝCH VÍN
SPOLEČNOSTI BOHEMIA SEKT
Bohemia Sekt brut, extrasuché

0,75 l

290,-

Bohemia Sekt Prestige brut, extrasuché

0,75 l

430,-

Bohemi Sekt Prestige brut 36, extrasuché

0,75 l

540,-

Bohemia Sekt Ryzlink rýnský, suché

0,75 l

430,-

Bohemia Sekt La Fleur, polosuché

0,75 l

390,-

Bohemia Sekt demi sec, polosuché

0,75 l

290,-

Bohemia Sekt nealkoholický, sladké

0,75 l

290,-

Vysoce ušlechtilé šumivé víno s jemnou a svěží vůní, harmonickou chutí s příjemně
vystupujícími kyselinami a jemným dlouhotrvajícím perlením. Cuvée je připraveno z vybraných
nejjakostnějších vín bílých kultivarů révy vinné jižní Moravy. Hlavní podíl v něm tvoří Ryzlink
vlašský a Veltlínské zelené.

Výjimečný sekt čirého jiskrného vzhledu, vyráběný z vybraných vín odrůd Ryzlink rýnský, Ryzlink
vlašský a Rulandské bílé. Ryzlink rýnský a Ryzlink vlašský dávají tomuto sektu plnou, harmonickou
chuť s jemně sladěnou svěží kyselinkou. Sekt je vyroben sekundárním kvašením v lahvi.

Bohemia Sekt Prestige 36 získává díky 36 měsícům ležení na kvasinkách a cuvée z odrůd
Chardonnay a Rulandské modré své výjimečné chuťové charakteristiky. Zaujme jiskrně citronovou až
světle zlatavou barvou a jemným, bohatým perlením. Ušlechtilá, jemně ovocná vůně připomíná zralé
jablko. Elegantní čistá a příjemně vyvážená chuť sektu je šťavnatá, se svěží pikantní kyselinkou.

Tento jedno odrůdový sekt má zelenkavou barvu se zlatavými odstíny a intenzivní jemné
perlení. Aroma sektu připomíná sadové ovoce s lehkým podtónem rozkvetlé lípy. Chuť je
ovocná, svěží, připomínající tóny citrusů, s harmonickým poměrem kyselin a cukru.

Je výjimečný především svým jedinečným aroma. To je intenzivní, bohaté, připomínající
rozkvetlé růže a muškáty v pozadí s tóny exotického ovoce. A samozřejmě také šťavnatou,
plnou chutí s příjemným perlením na jazyku a delším, ovocně kořenitým závěrem.

Proslulé šumivé víno, které si již více než 40 let získává milovníky vín svou harmonickou jemně
polosuchou chutí a svěží středně plnou květnatou vůní. Pro jeho výrobu sekundárním kvašením
francouzskou metodou Charmat jsou vybírána vysoce kvalitní bílá vína a ta jsou do základního
cuvée pečlivě sestavována podle originální receptury.

Nealkoholický Bohemia Sekt je ideální sekt pro všechny ty, kteří se chtějí sice alkoholu zříct,
ale v žádném případě ne dráždivého opojení sektem. Za harmonicky vyváženou chuť vděčí
nákladnému a šetrnému způsobu výroby, při kterém zůstávají nejlépe uchovány aromatické látky,
které jsou sektu a vínu vlastní.
Informace o zbytkovém cukru ve vínech žádejte u obsluhy.

