MORAVSKÁ VÍNA BÍLÁ

Chardonnay – jakostní – Chateau Bzenec
suché

185 Kč

Zlatavá barva, středně intenzivní vůně bílých květů, ořechů a citrusových plodů. Chuť
je ovocná, svěží se středně dlouhou dochutí.

Rulandské šedé – jakostní – Modrý sklep
polosuché

185 Kč

Zlatožlutá barva, velmi plné víno, harmonické, vláčné s utlumeným působením kyselin a
s dlouho trvající dochutí, má zajímavé aroma a jemné třísloviny.

Sauvignon – jakostní – Víno Blatel
polosuché

185Kč

Víno vyniká příjemným výrazným aroma připomínajícím luční trávy, s bohatou chutí
kopřiv a jemnými kořenitými podtóny.

Ryzlink vlašský – kabinetní – Vinařství Sedlák
suché
Víno zlatožluté barvy s velmi kořenitou vůní, s jemným tramínovým aroma.

268 Kč

Chuť je hutná.

Sauvignon – pozdní sběr – Zámecké vinařství Bzenec
polosuché

335Kč

Víno citrónové barvy s bohatou a rozmanitou vůní. Chuť nabízí šťavnatost s citrusovou
kyselinkou a lehkým zbytkovým cukrem.

Pálava – pozdní sběr – Vinařství Botur
polosuché

379 Kč

Jedná se o aromatickou odrůdu zlatožluté barvy. Ve vůni je příjemně
aromatická, ovocná a jemně kořenitá. V chuti je plná a harmonická, s tóny lučního
medu, vanilky a koření.

MORAVSKÁ VÍNA ČERVENÁ
Frankovka – jakostní – Víno Mikulov
suché
Víno rubínové barvy s fialovými záblesky, kořenitou vůní s nádechem
ostružin. Chuť je kořenitá s příjemnou kyselinkou.

Rulandské modré – výběr z hroznů – Bunža Bzenec
suché

172 Kč

325Kč

Krásná cihlová barva s lehkou vůní kompotu s černých jeřabin. Chuť je sametová,
vyzrálá s mohutnou dochutí švestek a povidel.

Zweigeltrebe – pozdní sběr – Vinařství Sedlák
suché
Ovocná vůně přezrálých višní, s nádechem tónů vanilky a kávy.

335 Kč

ŠUMIVÁ VÍNA

Möet & Chandon Brut Imperial

1299Kč

Víno Champagne. Jedná se o suché víno světle žluté barvy se zeleným nádechem. Má jemný
vinný buket s nádechem limetky a květu vinné révy.

Bepin de Eto Prosecco DOCG Millesimato Brut

495Kč

Ve vůni se potkává křupavá chlebová kůrka s ovocnými tóny jablek, hrušek a broskví v
doprovodu not růží a akátových květů.

Chateau Radyně Brut

299Kč

Château Radyně extra brut vyniká brilantní chutí. Směs Ryzlinku vlašského a
Veltlínského zeleného vytváří cuvée s vyšším obsahem příjemných kyselin.

Prosecco DOC – Costaros – Itálie

285 Kč

Šumivé bílé víno, světle slámově žluté až zelenožluté barvy, s ovocnou vůní. Suché
s příjemnou kyselinou.

ZAHRANIČNÍ VÍNA BÍLÁ
Riesling QbA – Ryzlink rýnský – Rýnská Falc
Německo

225 Kč

Pinot Grigio Friuli, Zonin - Itálie

265 Kč

Suché víno, s vůní kombinace ovoce (broskev a banán s květinovými
tóny. Chuť je svěží s živou kyselinkou.

Lehké, svěží bílé víno slámově žluté barvy se zelenkavými tóny,
aroma je jemně ovocné, plné, rafinované a velmi čisté

Grüner Veltliner, Josef&Philipp Bründlmayer
Lössterrassen - Rakousko
Bohaté a intenzivní víno, které bylo pěstováno na vápencovém
podloží s dostatkem svitu. Má pevnou strukturu a typicky ovocný
charakter s výrazně minerální dochutí.

Riesling Kabinett Trocken, Viermorgenhof
Mosel - Německo

Zlatavě žlutá barva se zelenkavými odlesky, středně intenzivní
aroma připomínající citrusové plody a zralé meruňky. Chuť je
příjemně osvěžující, šťavnatá s patrnými tóny limetek a rynglí,

498 Kč

525 Kč

ZAHRANIČNÍ VÍNA ČERVENÁ

Bordeaux Cruse – Bordeaux – Francie

250Kč

Cabernet Sauvignon – Mulberry Tree – Bleasdale
Austrálie

398 Kč

Šťavnatá, ovocná, středně plná vůně s příjemným aroma anýzu a
červených bobulí. Zraje v dubových sudech. Víno s tóny čokolády a třešní.

Ve vůni tmavé bobule, máta a špetka koření. Chuť hedvábně hladká
se šťavnatými višňovo-ovocnými tóny. Sametové, lehce nasládlé
tóniny a příjemný, dlouhotrvající závěr.

LAN Crianza – LAN – Rioja - Španělsko

408 Kč

Château BUSQUET – Les Veilles Vignes – Bordeaux
Francie

785 Kč

100% Tempranillo. Rubínová barva, vůně červené třešně, švestky
a koření. V chuti harmonické s jemnou tříslovinou, středně plné,
s tóny peckovitého ovoce, čokolády a sladkého koření.

50% Merlot, 40% Cabernet Franc, 10% Cabernet Sauvignon.
Bohaté komplexní aroma s vůní marmelády, lesního ovoce, vanilky
a kakaa.

