Rozlévaná bílá a červená vína
Bílá vína
0,15l

Rulandské šedé – Vinařství Tetur

45,- Kč

Barva vína je slámová se záblesky citrónové kůry. Ve vůni převládá žluté ovoce, vodní meloun a
lehký dotek ananasu. Chuť je šťavnatá až štiplavá s pikantní kyselinou, postřehneme zelené
jablko a limetku.

0,15l

Veltlínské Zelené – Vinařství Tetur

45,- Kč

Barva bývá světle žlutá. Vůně neutrální, chlebnatá, mírně kořenitá. V chuti je velmi extraktivní,
chlebové, s nižším obsahem kyselin. Většinou středně plné, v koncovce chuti kořenité.

0,15l

Pinot Grigio - Villa Santa Flavia, Veneto IGP – Itálie

55,- Kč

Typická květnatá a živá vůně s náznaky bílých květů a čerstvých citrusů. Chuť je lehká, ovocná,
přesto svěží s typickými lehkými minerálními tóny a doteky citrusové kůry.

Červená vína
0,15l

Zweigeltrebe - jakostní - Vinařství Tetur

45,- Kč

Toto víno se prezentuje rubínovou barvou. Je hladké s plnou chutí a s jemnou tříslovinou, v
závěru s tóny borůvek a višní.

0,15l

Modrý Portugal - zemské - Vinařství Sedlák

45,- Kč

Má tmavě granátovou barvu a vůni černého ovoce a čokolády. Víno, které zaujme svojí
ovocností a lahodnou chutí s nižším obsahem kyselin a výrazným sametovým projevem. Ve své
cenové třídě jde o zajímavé červené víno.

0,15l

Cabernet Sauvignon - Villa Santa Flavia, Veneto IGP - Itálie
Má tmavou, lesklou barvu s fialovými odlesky. Charakteristická odrůdová vůně s doteky kmínu
a lehké pepřovosti. Ovocná chuť s tóny černého rybízu a černého koření v kombinaci s
příjemnou tříslovinou a středně dlouhým závěrem. Klasický zástupce severního typu odrůdy
Cabernet Sauvignon.

Všechna uvedená vína obsahují siřičitany.
Uvedené ceny zahrnují DPH.

55,- Kč

Šumivá vína
0,75l

Bohemia Sekt demi sec, brut

290,- Kč

Světle žlutá barva s bohatým perlením, svěží, středně plná květnatá vůně
osvěžující, harmonická chuť s příjemně vystupujícími kyselinkami a jemné dlouhotrvající
perlení.

0,75l

Prosecco „Colli Trevigiana“ Frizzante DOC - Sacchetto, Veneto

290,- Kč

Dokonalé, čerstvé, suché a jemně šumivé s decentní kyselostí. Nádherná ovocnost je
okořeněna minerální strukturou. Snadno a slastně potěší všechny chuťové smysly.

0,75l

Prapian Prosecco ´´PRESA N°3´´ brut Spumante

590,- Kč

Slámově žlutá barva. Má typickou ovocnou vůni s aroma zralých jablek. Chu´t navazuje na vůni,
objevující se tóny hrušek, jablek a mandlí.

0,75l

Prima Rosa Vino Frizzante Rosé IGP - Sacchetto, Veneto - Itálie

390,- Kč

Růžová barva i svěží, ovocná vůně připomínají lesní jahody. V chuti je ovocné, svěží, kulaté a
lahodné. V aroma opět chuť jahod. Menší podíl alkoholu, lehká kulatost a méně intenzivní
perlení než v běžných sektech.

0,75l

Pol Roger, Brut Réserve - Champagne - Francie

2.200,-Kč

Živá, ovocná, přesto překvapivě elegantní vůně s tóny čerstvých lučních květů, tvarohu a
charakteristických máslových sušenek. Harmonická, elegantní a komplexní chuť s výborně
zakomponovanou kyselinou s dotekem čerstvých meruněk a sladkého pečiva

Růžová vína
0,75l

Etoile de Mer Blush Rosé IGP, Côtes de Gascogne
Pěkná lososová barva. Delikátní vůně s aroma čerstvého červeného bobulového ovoce, jako
jsou maliny a jahody, také s dotekem květů fialek. Jemná chuť s ovocnými tóny.

Všechna uvedená vína obsahují siřičitany.
Uvedené ceny zahrnují DPH.

320,- Kč

Bílá vína
0,75l

Irsai Oliver - Jakostní - Templářské sklepy Čejkovice

290,- Kč

Víno této odrůdy má výraznou muškátovou chuť i vůni a zlatožlutou barvu. Irsai se řadí mezi
lehčí vína s nižším obsahem kyselin. Při dlouhém vyzrávání v lahvích se zvýrazňuje kořenitá
vůně i chuť.

0,75l

Ryzlink vlašský - pozdní sběr - vinařství Tetur

330,- Kč

Víno má světlou, žlutozelenou barvu. Tento Ryzlink vlašský je středně plný, harmonický,
podpořený pikantní kyselinou.

0,75l

Rulandské šedé - jakostní - vinařství Tetur

290,- Kč

Víno zlatošedé barvy. Má decentní vůni s aroma ovoce. Chuť je jemná, s tóny kompotovaných
hrušek a meruněk.

0,75l

Veltlínské zelené - jakostní - vinařství Tetur

290,- Kč

Svěží jakostní víno světlé, zelenožluté barvy. Vůně i chuť na sebe dobře navazují - je patrná
jemná ovocitá kyselina a tóny lipového květu.

0,75l

Pálava - výběr z hroznů - Moravíno Valtice, Mikulovská oblast

490,- Kč

Toto polosuché víno má zlatavou barvu a příjemnou, odrůdovou vůni s aroma květin, medu a
kvetoucího bezu. Chuť navazuje na vůni a objevují se kořenité tóny s dotykem pampeliškového
medu.

0,75l

Chardonnay Reserve - pozdní sběr - vinařství Sůkal, Slovácká oblast

590,- Kč

Má žlutou barvu se zlatavými okraji. V příjemné vůni se objevují ušlechtilé tóny dřeva, vanilky,
kokosu, aromatického koření a tropického ovoce. V chuti je dlouhé, extraktivní a harmonické.

0,75l

Gavi di Gavi DOCG, Gavi del Comune di Gavi - Bersano, Piemonte - Itálie

690,- Kč

Vůně zralého bílého ovoce, bílých třešní a jablek s jemnými tóny koření a vanilky. V chuti plné,
obsáhlé a bohaté víno s výraznou kyselinou a pevnou strukturou. Dlouhý závěr s aroma zralých
rynglí, citrusů, zelených jablek a mandlí.

0,75l

Chablis AOP - Domaine Faiveley, Chablis - Francie
Víno má světle žlutou barvu a elegantní vůni s ovocným aroma. Chuť je výrazná, ale
harmonická, s tóny minerality a citrusového ovoce. Příjemné Chablis s delším závěrem.

Všechna uvedená vína obsahují siřičitany.
Uvedené ceny zahrnují DPH.

1.100,-Kč

Červená vína
0,75l

Modrý Portugal - Vinařství Sedlák

290,- Kč

Má tmavě granátovou barvu a vůni černého ovoce a čokolády. Víno, které zaujme svojí
ovocností a lahodnou chutí s nižším obsahem kyselin a výrazným sametovým projevem. Ve své
cenové třídě jde o zajímavé červené víno.

0,75l

Zweigeltrebe - jakostní - Vinařství Tetur

290,- Kč

Toto víno se prezentuje rubínovou barvou. Je hladké s plnou chutí a s jemnou tříslovinou, v
závěru s tóny borůvek a višní.

0,75l

Sangiovese IGT, „Terre di Chieti“ - Farnese Vini, Abruzzo, Abruzzo - Itálie

390,- Kč

Intenzivní rubínová barva s fialovými odstíny. Ovocná vůně s aroma červených bobulí. Plná,
šťavnatá a kulatá chuť s tóny koření, tabáku, pepře a s příjemnou tříslovinou.

0,75l

Barbera d´Asti DOP Constalunga, Bersano, Piemonte - Itálie

650,- Kč

Hezká, ovocná vůně s tóny třešní a višní. Šťavnatá chuť s příjemně zakomponovanými
kyselinami a jadrnějšími tříslovinami, s tóny peckovitého ovoce v závěru. Srdnaté víno s
bohatým buketem a plnou chutí.

0,75l

Chianti Classico DOCG, Tenuta di Péppoli - Antinori, Toscana - Itálie

990,- Kč

Víno má komplexní, bohaté aroma květin, třešní, čokolády a vanilky s dotekem dřeva. Je skvěle
vyrovnané s pevnou strukturou, harmonickým průběhem a ovocným závěrem.

0,75l

Chateau Beaumont Cru Bourgeois ( Médoc ) - Francie
Purpurová, skoro inkoustová barva s výraznou vůní koření, tabáku a kouře. V chuti jemné tóny
rašeliny, peckovitého ovoce, rybízu a v závěru káva. Aroma koření a kouře.

Všechna uvedená vína obsahují siřičitany.
Uvedené ceny zahrnují DPH.

990,- Kč

