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Rulandské šedé 0,1l 35 Kč
Moravské zemské víno bílé - polosuché

Neuburské 0,1l 35 Kč
Moravské zemské víno bílé - suché

Víno na skleničku
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Primitivo di Puglia IGP    0,1l 40 Kč
Italské víno červené - polosuché

Prosecco (dle nabídky)      0,1l 45 Kč
Italské perlivé víno

Pálava Výběr z hroznů 2018 polosuché,  
Gotberg, Morava

0,75l 399 Kč

Pálava je jednou z nejtypičtějších odrůd zdejší lokality a také vlajkovou lodí 
vinařství Gotberg. Jedná se o svěží a zajímavý šlechtitelský zázrak z Moravy. 
Vyznačuje se slámově žlutou barvou se zelenými reflexy, vůní tropického ovoce 
zejména liči a ananasu s nezaměnitelnou kořenitou chutí s výraznými tóny čerstvé 
vanilky.                                             

Pálava Pozdní sběr 2019 suché, Gotberg, Morava 0,75l 399 Kč
Víno se vyznačuje květinovo-ovocnou vůní, v níž dominuje vůně lékořice a liči. 
Chuť je plná ovocná, odrůdová s krásnou kyselinou v závěru. Jedná se o víno 
vyrobené z krásně vyzrálých hroznů, čímž si víno zachovalo typické odrůdové 
charakteristiky. Fermentace v nerezových tancích.

Rulandské šedé, Zemské, 2021, Vinařství Sedlák 0,75l 399 Kč
Už ve vůni je patrná vyzrálost a kvalita hroznů. Vůně je plná, bohatá, příjemně 
ovocná, s tóny kompotovaných hrušek a citrusů. Chuť je opět plná, dlouhá, 
harmonická, jemně zaobalená hroznovým cukrem s pikantním závěrem. 
Doporučujeme kombinovat se šunkou, sušenými rajčaty, grilovanými rybami či 
telecím masem.                                               

Hibernal, Výběr z hroznů, 2020, Vinařství Sedlák 0,75l 499 Kč
Tento Hibernal zaujme ty, kteří chtějí ochutnat novější odrůdy. Víno má pěknou 
ovocnou chuť s tóny po lipovém květu a kořeněný charakter. Díky mimořádně 
vyzrálým hroznům je cítit vyšší zbytkový cukr s medovým závěrem.                                

Chardonay BIO 2020 suchéDomaine Château d‘Eau, 
Francie, oblast Languedoc

0,75l 359 Kč

Svěží víno s lehkým máslovým projevem, výraznou vůní bílých květin a chutí 
tropického ovoce. Objevíme v něm příjemnou stopu banánu a zralého ananasu. 
Jedná se o jedinečné BIO víno v nejvyšší možné kvalitě.

Sauvignon Blanc Petit Villebois 2021 0,75l 399 Kč
Příjemně svěží Sauvignon Blanc z údolí řeky Loiry a z vinic na pobřeží Atlantiku 
překvapí svou krásnou svěžestí. Vůně je výrazná a přechází do chuti, ve které 
objevíme tóny bílého ovoce a posečené trávy. Dochuť je dlouhá, výrazná. Skvělé 
pro párování s lehkými letními jídly, kozími sýry a tučnějšími rybami.

Bílá vína



Riesling Stein Terassen 2019 suché Petra Unger,  
Rakousko, oblast Kremstal

0,75l 599 Kč

Sytější světle jantarová barva se zelenkavými odlesky. Středně výrazná extraktivní 
vůně s tóny broskve a limetky. Chuť připomíná čerstvou grepovou šťávu s jemným 
náznakem lipového květu. Středně dlouhá svěží dochuť.                                                                            

Grüner Veltliner, Federspiel Terrassen, 2021, Domäne 
Wachau

0,75l 599 Kč

Barva slámově žlutá, vůně bílého pepře, angreštu a zralého žlutého jablka. 
Středně tělnaté víno se svěží kyselinkou, velmi vyrovnané a pikantní v závěru. 
Typický zelený Veltlín v kategorii Federspiel, jemný a velmi pikantní. Nejlepší 
společník pro českou kuchyni – plné víno s výrazně pepřovým aroma. 
Doporučujeme podávat k tradiční české kuchyni, k rybám, mořským plodům 
a drůbeži.                                        

Riesling, Federspiel Terrassen, 2021, Domäne Wachau 0,75l 599 Kč
Barva je jasně slámově žlutá. Víno s nevtíravou vůní bílé broskve, grapefruitu 
a zralých meruněk s tóny exotického ovoce. Svěží vůně peckovin na patře s notnou 
dávkou kyselosti, která je dobře integrovaná a osvěžující. Dlouhý závěr! Zkrátka 
Ryzlink, jemuž nelze cokoli vytknout. Dokonale doprovází lehké rybí speciality, 
polévky, drůbež, parmskou šunku, saláty a zeleninové pokrmy. Nejlépe vychutnáte 
v příštích 3 letech.                                                             

Pinot Noir BIO 2020 suché, Domaine Château d‘Eau, 
Francie, oblast Languedoc

0,75l 399 Kč

Pěkně strukturované víno s vůní tmavých třešní a švestek. S měkkými, příjemnými 
taniny vhodné k běžnému pití nebo v kombinaci s tmavým masem. Rubínová 
jiskrná barva se bude postupným zráním měnit k cihlovému odstínu. 

Margués de Castilla Reserva 2015 suché,  
Cristo de la Vega, Španělsko, oblast La Mancha

0,75l 399 Kč

Krásná tmavá granátová barva. Ve vůni černé ovoce, jemné tóny kakaa, vanilky 
spolu s typickou stopou dubu. Chuť je příjemně strukturovaná s kulatými taniny. 
Víno zrálo v americkém sudu 12 měsíců a 24 měsíců v lahvi.

Primitivo Salento Appassimento IGT, Masseria Santa 
Maria 2021 suché 0,75l 399 Kč

Krásná purpurově červená barva, výrazná ovocná vůně s lehce kořeněnými 
tóny hřebíčku a skořice. V harmonické chuti objevíme zralé ostružiny, švestky, 
černé třešně. Závěr je příjemný, lehce nasládlý, s hebkými tříslovinami. Párujte 
s masovými pokrmy, ideální s červeným masem, zvěřinou a ke zralým sýrům.

Červená vína

Bardolino Chiaretto DOC 2019 suché
Bernard, Itálie, oblast Veneto

0,75l 290 Kč

Bardolino má krásnou světle růžovou barvu, která vznikla krátkým kontaktem se 
slupkami červeného vína, z kterého je víno tvořeno. Šetrným lisováním dobře 
vyzrálých hroznů získalo víno vůni zralých třešní, malin a červeného rybízu. 
Všechny tyto chutě se Nám propojí v ústech po prvním doušku včetně vynikající 
svěžesti a harmonie.          

Růžová vína
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Champagne Lallier, brut 2016, Francie 0,75l 1 779 Kč
„Série R“ je výsledkem hlubokého zamyšlení po roční sklizni. 
Toto šampaňské dokonale odpovídá umění pití a dobrého jídla. Zlatý a lesklý plášť 
potěší naše oči, zatímco měkké šumění je fascinující. Jemné tóny z čerstvého 
ovoce, citrusových plodů a medu vytvářejí široké spektrum atraktivní vůně. 
V ústech zůstává chuť s dobrou strukturou a příjemnou čerstvostí.                                 

Crémant d´Alsace Muré Brut 2019, Francie 0,75l 795 Kč
Šumivé víno z odrůd Pinot Blanc, Pinot Auxerrois,  Ryzlink,  Pinot Gris,  Pinot Noir. 
Vůně jablek, vanilky, skořice a lípy přechází do elegantní chutě, perlení je jemné 
a dlouhé.                                                           

Schlumberger Sparkling Brut 2018, Rakousko 0,75l 499 Kč
Elegantně perleťová s důrazně živým charakterem. 
Jemný ovocný tón v buketu svádí a obzvláště jemné Mousseux okouzluje 
krémovými kvasnicovými tóny na patře. Ideální příloha k lehkým předkrmům, 
rybám, pokrmům s bílým masem a lehce sladkým dezertům.                                            

Prosecco (dle nabídky) 0,75l 289 Kč
Italské perlivé víno Suché                      

Bohemia sekt Demi/Brut 0,75l 275 Kč
BOHEMIA SEKT Demi si již půl století získává milovníky sektů svou harmonickou 
jemně polosuchou chutí a svěží středně plnou květnatou vůní. 

BOHEMIA SEKT BRUT je vysoce ušlechtilé šumivé víno. Má jemnou a svěží vůni, 
harmonickou chuť s příjemně vystupujícími kyselinkami a jemné dlouhotrvající 
perlení. 

Šumivá vína a sekty

Nealkoholické vína a sekty

Dle nabídky 0,75l
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Cuvée Tupeské starohorské oranžové, 2017 0,75l 349 Kč
Oranžové suché víno, pozdní sběr.  
Víno s velmi výraznou, zlatožlutou až jantarovou barvou s vyšší aciditou. Cuvée 
se skládá ze tří odrůd révy vinné – 40 % odrůda Muškát moravský, 35 % odrůda 
Ryzlink vlašský a 25 % odrůda Veltlínské červené rané. Vhodné k pokrmům 
v kombinaci s červenou paprikou, se šípkovou omáčkou nebo k hutným sýrům 
s modrou plísní.

Cuvée Tupeské starohorské červené, 2015 0,75l 399 Kč
Moravské zemské červené polosuché víno.  
Víno je spíše jemnějšího charakteru, je poněkud lehčí. Vůni má ovocně-kořenitou 
a aromatickou po odrůdě Agni. Cuvée se skládá – 50 % Rulandské modré, 
20 % odrůda Neronet a 30 % odrůda Agni.

Neronet, 2015 0,75l 399 Kč
Červené polosladké víno. 
Velmi sytě tmavé až neprůhledné temně rudé barvy s modravými záblesky, s vůní 
po višních a třešních. Jakostní víno s přívlastkem – výběr z bobulí. Skládá se 
z odrůd Svatovavřineckého vína, Modrého Portugalu a odrůdy Alibernet.                                           

Rulandské modré – Rosé, 2012 0,75l 399 Kč
Jedná se o pravé suché růžové víno s přívlastkem – výběr z hroznů. 
Víno cibulové barvy má bohatě ovocnou, ale zároveň příjemně jemnou, hladkou 
a svěží chuť. Nejlépe chutná v jarních a letních měsících. Vůně je ovocná 
s jemnými tóny červeného bobulového ovoce – jahody, maliny, ostružiny.                              

Tramín červený, 2017 0,75l 349 Kč
Suché, oranžové naturální víno s přívlastkem – výběr z hroznů. 
Víno s krásnou velmi sytě žluto-oranžovou barvou, přecházející do barvy bronzové 
či barvy tmavého zlata. Vůně je plná, zároveň svěží, kořenitá s přechodem do vůně 
pečených jablek a fíků. V chuti lze nalézt i některé exotické ovoce, do toho se 
jemně mísí tóny muškátů a růží, medu a rozinek. Vhodné například k paštice 
z husích nebo kachních jater.

Chardonnay, 2012 0,75l 399 Kč
Bílé, suché jakostní víno s přívlastkem – pozdní sběr.  
Barva vína je zeleno-žluto-zlatá s krásnými zlatými okraji v menisku. Vůně plná, 
ovocná, s tóny exotického ovoce – banán, ananas a papája. Chuť vína je příjemně 
nasládlá, harmonická s vyšší intenzitou aromatických látek. Vhodné k pokrmům 
z drůbežího masa, ale i ke svíčkové omáčce.

Sauvignon, 2015 0,75l 349 Kč
Bílé, polosladké víno s přívlastkem – výběr z bobulí.  
Jedná se o víno zeleno-žluté až světle zlaté slámové barvy s bohatou ovocnou 
vůní po černém rybízu, zralém angreštu a hluchavce, která je velmi koncentrovaná 
a široká. Chuť koresponduje s vůní, je plná, harmonická, jemně minerální 
s ovocnými tóny.

Vinařství Ovčáčík


