vinná karta

BIB 5l Müller Thurgau, Vinařství Sedlák

Zemské víno světlé barvy se zelenými odlesky. Bohatá,
odrůdově typická a intenzivní vůně s aroma květů,
akátového medu a jarní rozkvetlé louky. Chuť je lehká a
svěží s citrusovou kyselinou a tóny bílých letních jablek.

27 Kč/0,1 l

BIB 5l Rosé Zweigeltrebe, Vinařství Sedlák

Díky technologii má víno originální, jahodově narůžovělou až
jemně lososovou barvu. Ve vůni se objevují tóny červeného
ovoce – malin a lesních jahod. V chuti je víno svěží s pikantní
kyselinou a nasládlou dochutí. Doporučujeme k sýrům s
modrou plísní, ovocným salátům a sladkovodním rybám.

27 Kč/0,1 l

Primitivo Salento Vecchia Torre
Puglia
Bohatá vůně s aroma zralého tmavého bobulového ovoce,
moruše a koření. Chuť je pak intenzivní, lehce pikantní s
relativně dlouhým závěrem.

30 Kč/0,1 l

Alergeny: všechna uvedená vína obsahují siřičitany
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Chardonnay, Villa Santa Flavia, Veneto 1,5l
Veneto
Sladká, příjemně ovocná a vyzrálá vůně s aroma tropického
ovoce, lučního medu a sladkého koření, zejména vanilky.
Přímá, vyrovnaná a čistá chuť s náznaky marcipánu,
čerstvého máslového pečiva a čerstvých hrušek. Celkový
dojem je podtržen příjemnou kyselinou a poměrně dlouhým
závěrem.

25 Kč/0,1 l

Riesling Qualitätswein trocken 1 L, Pfaffmann
Weingut Markus Pfaffmann, Pfalz VDP
Příjemná ovocná vůně s tóny broskví, jablek a hruškových
květů. Elegantní chuť s jemnou mineralitou a středně
dlouhým závěrem. V podloží vinic najdeme prvky jako
vápenec, jíl, slín nebo žulu.

49 Kč/0,1 l

499 Kč/1 l

Cabernet Sauvignon, Villa Santa Flavia, Veneto IGP 1,5L
Veneto
Tmavě rubínová barva. Intenzivní vůně nabízí širokou paletu
aroma jako třeba černého rybízu nebo bylinek. Ovocná a
koncentrovaná chuť je podpořená dobře zakomponovanou
tříslovinou. Víno s dobrou intenzitou a výraznější šťavnatostí.
Vhodné k pikantním úpravám mas, silnějším sýrům nebo
pálivějším pokrmům.

25 Kč/0,1 l

Alergeny: všechna uvedená vína obsahují siřičitany
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Veneto Frizzante IGP
Sacchetto, Veneto
Elegantní láhev skrývá lehké, svěží, hodně suché, velice
decentní a elegantní, šumivé Prosecco ze severoitalského
regionu Veneto. Pěkné aroma zralého bílého peckovitého
ovoce. Výtečný aperitiv! Letní nápoj na přivítanou, osvěžení
pro každý den a příjemnou náladu.

35 Kč/0,1 l

245 Kč/0,75 l

Fili „Mille Bolle“ Vino Spumante Extra Dry Millesimato
Sacchetto, Veneto
Každá bublina odhaluje osobitost šumivého vína. MilleBolle
(volně přeloženo „tisíce bublin“) se prezentuje typickým
intenzivním aroma, známým pro vína z regionu Veneto,
především díky dlouholetým zkušenostem a znalostem
rodiny Sacchetto s pěstováním a výběrem hroznů.

47 Kč/0,1 l

340 Kč/0,75 l

Bouvet-Ladubay Crémant de Loire Excellence Brut
Bouvet Ladubay, Val de Loire
Zlatá barva s jantarovými odlesky. Příjemná vůně s tóny
hrušek a jablek. Čerstvá a dobře vyvážená chuť s příjemným
perlením. Zajímavá alternativa sektu vyrobeného tradiční
metodou. Tradiční metoda druhotného kvašení v lahvi.

695 Kč/0,75 l

Alergeny: všechna uvedená vína obsahují siřičitany
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Pálava, zemské, Rodinné vinařství Trpělka & Oulehla
Vinařství Trpělka & Oulehla
Víno světle žluté barvy. Příjemná vůně s aroma kvetoucích
slivoní a růží. V chuti se objevují tóny marcipánu a grepu, v
závěru lehce minerální. Živé víno se svěží kyselinou a
vstřícnou chutí. Je vhodné vychlazené jako aperitiv, nebo k
zeleninovým a ovocným salátům, dušené drůbeži nebo
knedlíkům s meruňkami.

365 Kč/0,75 l

Campogrande Orvieto Classico DOC Umbria
Antinori, Umbria
60% Procanico, 20% Grechetto, 15% Verdello, 5%
Drupeggio a Malvasia. Příjemná světle žlutá barva, na
krajích zlatavé odlesky. Intenzivní vůně s decentními
ovocnými tóny a příjemnou svěžestí. Řízná ovocná chuť s
dotykem citrusových plodů. Typické svěží Orvieto.
„Terasové“ nebo aperitivní víno, které se dá pít každý den.

399 Kč/0,75 l

Riesling Kamptal DAC, Johann Topf
Johann Topf, Kamptal
Hrozny pocházejí ze 3 vinic: Gaisberg, Placher a Stangl.
Všechny jsou v nadmořské výšce okolo 290 m.n.m. a mají
perfektní podmínky k výrobě Rieslingu. Každá dává vínu jiný
charakter. Gaisberg přináší říznou kyselinu a minerální tóny,
Placher podpoří také výraznější kyselinou a Stangl pak
hlubokým výrazem a elegancí.

520 Kč/0,75 l

Alergeny: všechna uvedená vína obsahují siřičitany
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Evel Tinto Douro DOC
Real Companhia Velha, Douro
Víno tvoří odrůdy Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta
Roriz a Tinta Barroca. Má temně rudou barvu s fialovými
okraji. Intenzivní vůně ovoce, zeleného tabáku a sladkého
koření. V chuti je plné, suché,komplexní s pěkným závěrem.
Aroma s tóny červeného bobulového ovoce a znovu tabáku.
Doporučujeme k pečeným masům.

415 Kč/0,75 l

Quinta das Carvalhas Tinto DOP
Real Companhia Velha, Douro
Intenzivní květinová vůně s tóny zralého červeného a
tmavého ovoce a koření. Středně plná chuť s tóny třešní,
švestek, lékořice a jemně kořenitým závěrem.
Víno umí v dobrém ročníku získat 90 bodů (Wine
Enthusiast). Dobře se hodí k vyzrálým sýrům.
Zraje 12 měsíců v použitých dubových sudech.

599 Kč/0,75 l

Quinta dos Aciprestes Douro DOC
Real Companhia Velha, Douro
Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta Roriz a Tinta
Barroca. Víno krásné rubínové barvy, s intenzivní vůní
rozinek a třešní. Výrazné aroma zralého ovoce na patře,
znamenitá struktura, příjemný tanin, plné tělo a vyrov nanost.
Skvěle doplňuje výrazná masitá jídla, zvěřinu a sýry. Jedno z
nejhezčích vín naší nabídky!

599 Kč/0,75 l

Alergeny: všechna uvedená vína obsahují siřičitany
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Torres Coronas (Tinto)
Torres, Catalania DO
Vínu se také říká „král Tempranilla“ – tato odrůda je ve víně
dominantní, podpořena malým podílem odrůdy Cabernet
Sauvignon. Zároveň je Coronas nejstarší vinnou značkou ve
Španělsku - Juan Torres Casals ji registroval již v roce
1907! Víno má vůni divokých růží, třešní a cedrového dřeva.

490 Kč/0,75 l

Torres Altos Ibericos Crianza Tempranillo
Torres, Rioja
Má neprůhlednou, třešňově červenou barvu. Odrůdová vůně
s aroma květin a ovoce, jako jsou jahody nebo maliny,
doplněné o tóny koření a kouře, získaného ze zrání v sudech.
Hladká a sametová chuť s jemnými a šťavnatými
tříslovinami. Hodí se k červeným masům, tučným rybám a
sýru. Zrání v dřevěných sudech.

599 Kč/0,75 l

Merlot, Stellenbosch, Vriesenhof
Vriesenhof, Stellenbosch
Víno potěší milovníky vín z francouzského Bordeaux regionu
Pomerol. Má rubínově čevenou barvu, mohutnější tělo,
pevnou tříslovinu a velmi dlouhý průběh. Připomíná klasické
Merloty z Pomerolu s aroma třešní a černého rybízu, ale i
ostružin a jemně také švestek. Na etiketě je miniatura obrazu
jihoafrického umělce Cecila Skotnese.

580 Kč/0,75 l

Alergeny: všechna uvedená vína obsahují siřičitany
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