
VINNÝ L ÍSTEK | WINE L IST

SEKTY A ŠAMPAŇSKÉ | SPARKLING WINE & CHAMPAGNE
Bohemia sekt demi dec nebo brut
Bohemia sekt La Fleur demi sec
Prossecco Mille Bolle extra dry
Moët & Chandon Impérial Brut

300 Kč
320 Kč
300 Kč

1 320 Kč

0,7l
0,7l
0,7l
0,7l

PORTSKÁ VÍNA | PORT WINE
Royal O´ Porto 65 Kč0,05l

ROZLÉVANÁ VÍNA | HOUSE WINE BY THE GLASS
Víno rozlévané bílé
Víno rozlévané růžové
Víno rozlévané červené
Prossecco Mille Bolle extra dry

75 Kč
75 Kč
75 Kč
60 Kč

0,2l
0,2l
0,2l
0,1l

BÍLÁ VÍNA | WHITE WINE
0,75l             Pinot Grigio Grave del Friuli DOC, Itálie                                                     360 Kč
Slámově žlutá barva, elegantní a ovocná vůně s aroma banánů, ananasu a vistárie. Plná chuť s harmonickou kyselostí. 12,5%

0,75l             Saga Bordeaux Blanc, Francie                                                                         470 Kč
Oslnivá zlatavá barva se silným buketem a vůněmi připomínající bílé květiny, citrusové plody a bílé ovoce, na patře 
je vyvážené, bohaté s hedvábným tělem, dlouhým a svěžím závěrem. 12%

0,75l              Hibernal, výběr z hroznů, vinařství Sedlák                                                      390 Kč
Je jednou z nejmladších u nás pěstovaných odrůd. Toto polosladké víno má zlatožlutou barvu, ve vůni se objevují jemné 
květinové tóny s kořenitým charakterem.  Příjemná  a  výrazně ovocná chuť, ve které se krásně spojuje pikantní kyselina 
a zbytkový hroznový cukr. 12,5%

0,75l              Sancerre AOC Selection Premiére, Francie                                                  640 Kč
Mimořádně suché víno s jemným květinovým a ovocným stylem, vyváženou kyselostí s notami grapefruitové kůry, ostružin, 
broskví, angreštu a ananasu. 13%

0,75l              Tramín červený, pozdní sběr, vinařství Sedlák                                             390 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. 12,5%

RŮŽOVÁ VÍNA | ROSE WINE

0,75l             Torres Sangre de Toro Rosado, Španělsko                                                   360 Kč
Světlá, malinově růžová barva s aromatickou vůní růží, granátového jablka a mučenky. Svěží chuť s ovocnou sladkostí 
a mírnou kyselinou. 13,5%

0,7l               Rulandské modré, výběr z hroznů, vinařství Sedlák                                     380 Kč
Má intenzivní vůni sušených švestek a třešní, harmonicky doplněnou tóny vanilky a marmelády. Chuť je plná, hutná 
a bohatá. Snoubí výrazné tóny marmeládového ovoce se stopou kouře a sladkých tříslovin. 13%

0,7l                Merlot, výběr z hroznů, vinařství Sedlák                                                      390 Kč
Vůně s lehkými tóny dubového dřeva, červeného ovoce a vanilky, doprovázeny sladkým projevem tříslovin, kávy a čokolády. 12,5%

0,75l              Primitivo  Salento, Itálie                                                                                       680 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 zakomponované tóny dřeva.  14,5%

0,75l              Malbec du Clos, Francie                                                                                        450 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. 13%

0,75l              Legende Bordeaux Rouge, Francie                                                                   470 Kč
Tmavě červená barva. Příjemná vůně připomíná směs čerstvého a kompotovaného peckovitého ovoce a lékořice. V chuti je 
teplé, ovocné, středně plné s harmonickými tříslovinami. Aroma peckovitého ovoce s dotekem dřeva. 12,5%

0,75l              Renomé cuvée, výběr z hroznů, vinařství Sedlák                                           750 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 ovocností. Má potenciál dalšího zrání až 10 let. 13%

0,75l              Chianti Colli Senesi DOCG, Itálie                                                                     360 Kč
Harmonická vůně s tony koření, peckovitého ovoce - převážně třešní - a lesního podhoubí. Dobře vyvážená chuť navazuje 
na vůni. 13,5%

ČERVENÁ VÍNA | RED WINE

VINNÝ L ÍSTEK | WINE L IST

0,75l             Ryzlink rýnský, výběr z hroznů, vinařství Sedlák                                      380 Kč
Příjemné víno s plným dojmem, ve vůni botrytické tóny s kombinací sušených meruněk. Chuť je plná, extraktivní, s minerální 
kyselinou a olejovou perzistencí. 12,5%


