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použité fotografie jsou pouze ilustrační

Saint Nicolas de Bourgueil - Cuvée Elégance
Francie - údolí Loiry
Červené víno rubínové barvy s purpurovými odlesky ve
vůni cítíme tóny červených plodů a mačkaných jahod.
V chuti tělnaté víno s lehkou tříslovinou, s jemnou směsí
červených plodů a jahod. Doporučujeme k drůbeži
a grilovaným masům.

-

580,

Medoc - Chateau Le Pey
Francie - Bordeaux
Červené víno z prestižní francouzské oblasti Bordeaux
kombinuje odrůdy Cabernet Sauvignon a Merlot. Víno
má hlubokou granátovou barvu, ve vůni cítíme zralé
hrozny, dřevo a koření, v chuti je plné a harmonické.
Doporučujeme k červeným masům.

-

560,

Müller Thurgau
jakostní odrůdové víno, suché
Víno s jemně muškátovou ovocnou vůní, připomínající
zralou broskev, někdy i černý rybíz. Tyto aromatické látky
přecházejí i do chuti. Doporučujeme podávat k pokrmům
ze světlých mas a k osvěžujícím zeleninovým salátům.

Veltlínské zelené

195,-

jakostní odrůdové víno, suché
Vůně je podobná lipovému květu. Chuť je slabě
hořkomandlová s příjemnými kyselinkami, harmonická.
Doporučujeme k masovým pokrmům nejlépe ke
klasickému smaženému vepřovému řízku, roštěné na
cibuli, sýrovým toustům a křenovým pomazánkám.

Ryzlink vlašský

195,-

jakostní odrůdové víno, suché
Vůně i chuť je mírně angreštová, rybízová. Při zrání
na vápenitých půdách připomíná kytici lučního kvítí.
Doporučujeme podávat k moravským masovým
specialitám, jemným paštikám a zejména ke sladkovodním
rybám.

195,-

Neuburské
kabinetní víno, polosuché
Neuburské víno je jemné a velmi elegantní kabinetní víno,
jehož barva hraje zlatavými odlesky a vůně připomíná
čerstvě utrženou šťavnatou broskev. V chuti vína jsou lehce
cítit i červené letní plody, harmonická neutrální dochuť
je středně dlouhá.

-

Veltlínské zelené

250,

víno s přívlastkem pozdní sběr, suché
Barva vína je zelenožlutá, v osvěžující vůni dominují
grepové tóny. Odrůdově typické je toto víno i v chuti, která
je středně plná až plná s příjemnou pepřovitostí v dochuti.

Rulandské šedé

270,

víno s přívlastkem pozdní sběr, suché
Barva vína je zlatavá. V pronikavé ovocné vůni postřehnete
zralou, máslovou hrušku. Chuť je vydatná, doplněná
šťavnatostí citrusových plodů, která harmonizuje s tóny
kandovaného ovoce a sušených fíků. Doporučujeme
podávat ke krémovým polévkám, masům na studeno,
jemným rybám.

-

350,

Ryzlink rýnský
víno s přívlastkem pozdní sběr, suché
Barva vína je světle žlutá. Vůně vína je široká, ovocná
až květinová. V chuti je to víno plné, extraktivní s výraznou
kořenitostí, pikantní kyselinkou a dlouhou ovocnou
dochutí. Toto víno doporučujeme podávat k předkrmům,
lehkým úpravám ryb a telecího masa.

-

Frankovka - rosé

300,

jakostní odrůdové víno, polosuché
Víno jahodové barvy, bohaté ovocné vůně jahodového
kompotu, přechází i do chutě jahod se smetanou.
V dlouhé ovocné dochuti je sladěný zbytkový cukr
se šťavnatou kyselinkou. Doporučujeme k salátům, ovoci
a moučníkům.

195,-

Svatovavřinecké
jakostní odrůdové víno, suché
Toto víno je oblíbené pro výraznou višňovou a někdy
až černorybízovou vůni, výrazný odrůdový charakter
a zajímavě strukturované třísloviny. Zráním víno zjemní
a jeho sametová chuť připomíná vařená povidla.
Doporučujeme podávat ke kořenitým úpravám
vepřového masa, huse, kachně, ale především ke zvěřině.

Modrý Portugal

195,-

jakostní odrůdové víno, červené, suché
Vůně mladého vína je jemně květinová, nesmírně
příjemná a je-li podporována mladistvou harmonií vína
svádí k dalšímu doušku. Podáváme k drůbežím masům
s hutnou úpravou, jemným biftekům a některým sýrům.

195,-

Cabernet Sauvignon
víno s přívlastkem pozdní sběr, suché
Vůně vína je silná, cítíme v ní plnou a těžkou vůni ostružin,
černého rybízu a výrazný odrůdový charakter. Chuť vína
je velmi plná, sametově hebká, s jemnou tříslovinou
a jemně dřevitou dochutí, kterou víno získalo ležením
v dubovém ležáckém sudu. Víno je vhodné podávat
k masitým jídlům, jehněčí pečeni, biftekům, krůtímu masu
a jídlům s kořenitými omáčkami.

-

Svatovavřinecké

320,

víno s přívlastkem pozdní sběr, suché
Vůně je široká, ovocná připomíná sušené švestky. Chuť
vína je velmi plná s kvalitními hladkými taniny a višňovou
dochutí. Svatovavřinecké je výborné k uzeninám, tmavým
masům a výraznějším sýrům.

-

350,

Modrý Portugal
víno s přívlastkem pozdní sběr, suché
Víno má velmi široké ovocné aroma. Chuť je ovocná
s jemnou kyselinou, příjemnou tříslovinou a pikantní
dochutí s dřevitými tóny ležáckého sudu. Podáváme k
drůbežím masům s hutnou úpravou, jemným biftekům a
sýrům.

-

350,
Zweigeltrebe
víno s přívlastkem pozdní sběr, suché

Barva vína je granátově červená. Vůně je široká, ovocná.
Chuť vína je plná, vyvážená, jemně ovocná s tóny tmavých
peckovin a drobného ovoce, jemnými tříslovinami
a jemným aroma, které víno získalo ležením v dubovém
sudu. Doporučujeme podávat k tmavým masům, zvěřině
a sýrům s intenzivní chutí.

-

290,

Floralsace AOC • Cuvée des chasseurs
Francie - Alsasko
odrůdy: Rulandské bílé, Sylvánské, Muškát, Tramín kořenný

Klasická alsaská směska, která si udržuje díky mísení
výborný standard napříč různorodými ročníky. Je lehká,
výborně pitelná po celý večer a přitom si zachovává
alsaský výraz a příjemnou minerálovitou osobitost. Víno
vhodné pro milovníka klasických suchých vín z "naší"
rovnoběžky.

410,-

Riesling AOC • Vieilles Vignes
Francie - Alsasko
odrůda: Rýnský ryzlink
Zástupce „krále vín a vín králů“, který si ponechává svěží
šťavnatost, ale bohatou ovocitou chutí a mineralitou
vyvrací nedůvodnou pověst ryzlinku jako kyselého vína.

-

490,

Chianti DOCG
Itálie - Toskánsko
odrůda: Sangiovese
Stěží lze najít vhodnější doplněk jednoduchých italských
masitých jídel. Ve vínu nalezneme jak tóny černého
a červeného ovoce, tak náznaky zemitosti a živočišnosti
typické právě pro tuto oblast. Jako mladé má barvu
a vůni typickou právě pro mladé červené víno, přitom má
ale velmi příjemnou ráznou tříslovinku.

-

360,

Chianti Rufina DOCG Riserva, Lastricato
Itálie - Toskánsko
odrůda: Sangiovese
Jde o víno bez přehánění vznešené. Perfektní práce
s novými dubovými sudy známými jako barrique spolu
s vybranými hrozny této druhé nejslavnější Chianti oblasti
způsobuje výslednou kombinaci vína silného, dlouhého,
ze kterého neční kávové tóny. Po vydýchání či dekantaci
je skvělým doplňkem k steakům nebo jen k pikantním
italským sýrům.

-

790,

SEKTY
Martini
Prosecco

-

390,
Bohemia Sekt
Demi Sec / Brut / nealko

-

290,
Freixenet
Brut

-

490,
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