PROSECCO TREVISO Extra Dry – DOC 0,15l

85,-

0,75

450,- Kč

Suché šumivé víno, Masottina, Veneto/Treviso, Itálie
Víno má světlou slámově žlutou barvu. Na nose je intenzivní s vůní jablek, grapefruitu 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

440,-Kč

Polosuché bílé víno, Vinařství Volařík, ČR
Víno má zlatavou barvu s tramínovou, kořenitou vůní s náznakem citrusů. Chuť je plná, harmonická
s dlouhou perzistencí.

RIESLING KABINETT trocken

0,75

440,-Kč

Suché bílé víno, Weingut Petri, Pfalz, Německo
Víno čisté a jiskrné barvy s nazelenalými odstíny. Vůně je jemná a lehce ovocná, připomínající
citrusy až železité (minerální) aroma. Jeho chuť je svižná, lehká, s menšímobsahem zbytkových cukrů.

GRÜNER VELTINER "Rossatz" – Federspiel

0,75

520,-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

730,- 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

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.

Informace o zbytkovém cukru ve vínech žádejte u obsluhy.

360,-Kč

CHIANTI RUFINA - DOCG

0,75

620,- Kč

Suché červené víno, Selvapiana, Toscana, Itálie
Sytá tmavě rubínová barva a intensivní ovocné aroma připomínající lesní plody, pepř až skořici. Jeho
chuť je mužná a plná s výraznou tříslovinou. Zrání probíhalo z části v dubových sudech barrique.

BRUNELLO DI MONTALCINO - DOCG

0,75

1.600,- 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

420,- 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

650,- Kč

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

Vůně je čistá a vytrvalá, připomínající višně v čokoládě, lékořici a čerstvou kůži. Jeho chuť je plně
harmonická, s vyšším obsahem tříslovin. Víno vyzrávalo 6 měsíců v sudech a 6 měsíců v lahvích.

RIOJA - VINA OLABARRI CRIANZA - DOC

0,75

440,-Kč

Suché červené víno, Vina Olabarri, Rioja, Španělsko
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

490,-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.

POGGIO AI GINEPRI - Bolgheri DOC

0,75

650,- Kč

Suché červené víno, Tenuta Angentiera, Toscana, Itálie
Barva je tmavá rubínová. Ve vůni je čisté a intensivní, s elegantními ovocnými tóny charakteristickými
pro lesní plody, švestky, lékořici a eukaliptus. V ústech se projeví jeho bohatá struktura se zralými
tříslovinami a elegantním svíravým pocitem po polknutí. Zrání probíhalo ve francouzských dubových
sudech typu barrique.
Informace o zbytkovém cukru ve vínech žádejte u obsluhy.

