
VINNÝ L ÍSTEK | WINE L IST

SEKTY A ŠAMPAŇSKÉ | SPARKLING WINE & CHAMPAGNE

Bohemia sekt Demi dec nebo Brut
Prossecco Mille Bolle Extra Dry
Bouvet Saphir Saumur Brut Vintage
Moët & Chandon Impérial Brut
Bottega Sparkling Zero White nealkoholické polosuché perlivé víno

350 Kč
380 Kč
690 Kč

1 850 Kč
350 Kč

0,75l
0,75l
0,75l
0,75l
0,75l

PORTSKÁ VÍNA | PORT WINE

Royal O´ Porto Tawny 75 Kč0,05l

ROZLÉVANÁ VÍNA | HOUSE WINE BY THE GLASS

Víno rozlévané bílé
Víno rozlévané růžové
Víno rozlévané červené

80 Kč
80 Kč
80 Kč

0,25l
0,25l
0,25l

BÍLÁ VÍNA | WHITE WINE

0,75l             Beton Veltlínské zelené zemské, suché, vinařství Mádl, Velké Bílovice                                390 Kč                                      
Zrání na betonu podporuje ovocný charakter vína, je však plnější, výraznější v chuti i barvě. Víno působí lehce a ovocně. 
Doporučujeme ke středně lehčím jídlům, jak pečeným, tak smaženým masům. 11,5 %

0,75l             Tramín červený pozdní sběr, polosuché, vinařství Sedlák, Velké Bílovice                           450 Kč
Vůně je bohatá, ovocná i plně kořenitá s tóny kvetoucích růží, šeříku i jemných parfémů. Chuť je plná a dlouhá s kulatým 
tělem, snoubí se v ní ovocnost s nazrálou kyselinou a medovým závěrem. Víno se hodí k drůbežímu masu či orientální 
kuchyni. 12,5 %

0,75l              Pinot Grigio Grave del Friuli DOC rulandské šedé, suché, vinařství Sacchetto, Itálie           520 Kč
Slámově žlutá barva, elegantní a ovocná vůně s aroma banánů, ananasu a vistárie. Plná chuť s harmonickou kyselostí. 12,5 %

0,75l              Ryzlink rýnský pozdní sběr, suché, vinařství Sedlák, Velké Bílovice                                430 Kč                          
Vůně vína je výrazně plná, bohatá, s pevnou strukturou. Chuť je dlouhá, výrazná a minerální, s příjemným zbytkovým 
cukrem a osvěžující kyselinou. Víno se hodí ke sladkovodním rybám. 12,5 %

0,75l              Sancerre AOC Sauvignon Blanc suché, vinařství Guy Saget,  Francie                        750 Kč
Mimořádně suché víno s jemným květinovým a ovocným stylem, vyváženou kyselostí s notami grapefruitové kůry, ostružin, 
broskví, angreštu a ananasu. Nejvýznamější Sauvignon Blanc na světě. 13 %

RŮŽOVÁ VÍNA | ROSE WINE

0,75l             Vina Esmeralda Rosé suché, vinařství Miguel Torres, Španělsko                                              450 Kč
Podmanitá, světle růžová barva. Bohatá vůně odrůdy Garnacha s aroma citrónové marmelády a dotekem likéru z růží. 
Doporučujeme k salátům, rybě, asijskému jídlu, masovým carpacciům nebo sýrům. 12,5 %

0,75l              Altos Ibericos Rioja Crianza suché, vinařství Miguel Torres, Španělsko                             590 Kč
Víno 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 dřevěných sudech. Odrůda 100% Tempranillo. 13,5 % 

0,75l              Primitivo „Torcicoda“ Salento suché, vinařství Antinori Tormaresca, Itálie           790 Kč
Hrozny použité pro výrobu jsou ze 100% Primitivo a pocházejí ze starých vinic. Víno má tmavě červenou barvu a typické odrůdové 
aroma červeného peckovitého ovoce. Šťavnatá chuť s příjemnými tříslovinami a dlouhým koncem. V chuti jsou dobře zakompono-
vané tóny dřeva. Zrání 10 měsíců v dřevěných sudech. 14,5 %

0,75l              Merlot výběr z hroznů, suché, vinařství Sedlák, Velké Bílovice                                                                      490 Kč
Má vůni sušených švestek, ostružin a borůvek , kávy, kouře a čokolády. Plné víno s tóny marmelády harmonické třísloviny a 
dubovým aroma dávají vínu delší závěr. 100% Merlot zrál 12 měsíců v dubovém sudu. 12,5 %

0,75l              Renomé Cuvée zemské, suché, vinařství Sedlák, Velké Bílovice                                             790 Kč
Vlajková loď Vinařství Sedlák. Výjimečné víno vyráběné pouze ve výjimečných ročnících. Má výraznou vůni s aroma kávy, 
čokolády a jemného náznaku lanýžů. Víno s výraznou mocností. Má potenciál dalšího zrání až 10 let. Složení: 50 % Merlot, 
30 % Zweigeltrebe, 20 % Frankovka. Doporučujeme ke grilovaným a uzeným masům i výrazným sýrům. Zrálo 14 měsíců v 
nových barikových sudech. 13 %

0,75l              Chianti Colli Senesi DOCG suché, vinařství Villa Pogio Salvi,  Itálie                        450 Kč
Harmonická vůně s tóny koření a lesního podhoubí. Sametová, šťavnatá chuť peckovitého ovoce, především třešní, která 
dobře navazuje na vůni. Složení: 90 % Sangiovese, 10 % Merlot. 13,5 %  

0,75l              Malbec du Clos suché, vinařství Jean-Luc Baldes, Francie                                                520 Kč
Bohatá, lehce kořeněná vůně s čerstvými tóny divoké borůvky, třešní, bezinek, ale i bylin, lesního podloží a lékořice. Šťavnatá 
a živá chuť podpořená výraznější kyselinou s tóny ovoce a koření. Odrůda 100% Malbec. Zrálo v dřevěných.sudech. 13 % 

0,75l              Beton Frankovka zemské, suché, vinařství Mádl, Velké Bílovice                                                  390 Kč
Vinice se nacházejí na jižním svahu Přední Hory. Jedná se o nejlepší polohu na červená vína v obci. Vína zrají v betonové 
nádobě a jsou velmi plná a tělnatá.Vhodné k masitým pokrmům jako je zvěřina nebo hovězí. 12,5 %

ČERVENÁ VÍNA | RED WINE

VINNÝ L ÍSTEK | WINE L IST

0,75l             Santa Digna Reserva Chardonnay suché, vinařství Miguel Torres, Chille            490 Kč
Světle žlutá barva se zelenými odlesky. V ovocné vůni převládá aroma manga a meruněk, doplněné tóny citrusových plodů. 
Fermentace probíhá v nerezových tancích. 13,5 %


