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VINNÝ LÍSTEK

BÍLÁ VÍNA
MORAVA
Rozlévané víno (12)				

60 Kč

0,2 l - kvalitní odrůdové víno dle aktuální nabídky

Víno Hruška
Tramín červený, pozdní sběr, polosuché (12)

350 Kč

0,75 l - Jemně aromatická vůně po květu růže, fialek s doprovázejícími sladkými
tóny hrozinek. Chuť je kořenitá s nižším obsahem kyselin.

Ryzlink rýnský, kabinet, suché (12)		

330 Kč

0,75 l - Krásné odrůdové víno s vůní lipového květu, vyváženým zbytkovým cukrem
a pikantní kyselinkou, která drží víno dlouho „živé“.

Hibernal, pozdní sběr, polosuché (12) 		

480 Kč

0,75 l - Krásné odrůdové víno s vůní lipového květu, vyváženým zbytkovým cukrem
a pikantní kyselinkou, která drží víno dlouho „živé“.

Jakub Šamšula, vinařství Čejkovice
Pálava, výběr z hroznů, polosladké (12)

440 Kč

0,75 l - Projevuje se aroma konvalinek a kořenitost růží načechraná tónem propolisu
a cibéb. Chuť je sladce lahodná s kouzelným výrazem medu a liči v dochuti
pomerančové želé.

Ryzlink rýnský, pozdní sběr, suché (12)

440 Kč

0,75 l - Víno s vůní sušené lípy, sušených meruněk a jasmínu s projevem
červeného grepu. Chuť je břitká, ale strukturovaná s výrazem zelené broskve,
citrusů a jablečného pyré se silnou minerální perzistencí.

Rulandské šedé, pozdní sběr, suché (12)

440 Kč

Grand PINOT - částečná fermentace na francouzských sudech barrique
0,75 l - Víno promlouvá medově zlatou barvou s jantarovými záblesky, připečenou vůní
toastů s rozpuštěným máslem a jemným projevem dřeva. Chuť je hladká, krémová
a dlouhá, připomíná vanilku a sušené ovoce.

Vinařství Zdeněk Peřina
Ryzlink vlašský, Ořechová hora, pozdní sběr, suché (12) 				

380 Kč

0,75 l - Víno je ovocné, příjemné a zaujme laika i odborníka. Vhodné na samostatné pití i k jídlu.

Rulandské bílé, Březí, Liščí Vrch, pozdní sběr, polosuché (12) 			

420 Kč

0,75 l - Víno má pěknou aromatickou chuť po jižním ovoci a nasládlou vůni.

Libor Veverka
Sauvignon, pozdní sběr, suché (12)		

420 Kč

0,75 l - Víno zeleno žluté barvy, opojná svěží vůně s tóny kvetoucího bezu, zralého angreštu
a hluchavky. Chuť je svěží, kořenitá s odrůdovým charakterem a velmi jemnou kyselinkou.

Zapletal vinařství
Rulandské bílé, jakostní, suché (12)		

340 Kč

0,75 l - Víno zeleno žluté barvy, jemná květinová vůně, kde se objevuje
vůně hrušek, chlebové kůrky i lískových oříšků.

Hibernal, pozdní sběr, polosuché (12)		

360 Kč

0,75 l - Víno s jemnou vůní, vysoce kvalitní, s kyselinkou typu Ryzlinku rýnského.

ITÁLIE
Soave, Cantina di Soave, Venezo, suché (12)

320 Kč

0,75 l - Víno je svěží bílé barvy, je suché a má příjemné aroma a intenzivní chuť.

Sauvignon, Vette, San Leonardo, Trentino, suché (12)

				

590 Kč

0,75 l - Zelené odlesky vám napoví, že ve vůni lze cítit peprné tóny s příjemnými
podtóny bílé broskve a čerstvě nasekané šalvěje.

Chardonnay La Fuga, Donafugata, Sicilia, suché (12) 				

750 Kč

0,75 l - Víno se vyrábí z hroznů sbíraných v noci. Má překrásně čisté intenzivní aroma
připomínající ananas, jablko a banán.

FRANCIE
Chateau du Cros Blanc AOC – Bordeaux, suché (12)				

490 Kč

0,75 l - Víno slámově žluté barvy, jež překvapí svou aromatičností a bohatou chutí
citrusových plodů. Je lehké, svěží a s vyrovnanou kyselinou.

Petit Chablis – Domaine Fourrey, suché (12)

690 Kč

0,75 l - Víno světlé slámově zelenkavé barvy. Ve vůni se střídají citrusové plody
s minerálními tóny a s lehkými květinovými vůněmi.

Chardonnay Les Barriques – Luc Pirlet, Languedoc, suché (12)			

690 Kč

0,75 l - Brilantní zlatá barva, v buketu komplexní ovocné tóny, citróny,
grapefruit a mirabelky.

RAKOUSKO
Riesling „Weingut Kellner“ Weinviertel, suché (12)				

490 Kč

0,75 l - Elegantní víno s živou kyselinou. Ovocná vůně a chuť je doplněna
o minerální tóny a delikátní, osvěžující, perlení v závěru.

CHILE
Chardonnay – Tamaya, Limari Valley, suché (12)					
0,75 l - Světle zlatá barva se zelenými odlesky. Buket intenzivně ovocný
po grapefruitech, po zralých broskvích a hruškách.

450 Kč

ČERVENÁ VÍNA
MORAVA
Rozlévané víno (12)				
0,2 l - kvalitní odrůdové víno dle aktuální nabídky

60 Kč

Víno Hruška
Modrý Portugal, pozdní sběr, suché (12)
0,75 l - Tmavě rubínová barva, vůně sušených švestek a černých třešní.

320 Kč

Příjemné a hladké víno s jemnými tříslovinami. V chuti dominují borůvka
a višně v horké čokoládě.

Vinařství Mezi Horami
Pinot Noir, rezerva , výběr z hroznů, suché (12)
0,75 l - Víno je ovocné, příjemné a zaujme laika i odborníka. Vhodné na samostatné

530 Kč

pití i k jídlu.

Libor Veverka
Neronet, pozdní sběr, suché (12)		
0,75 l - Barva vína je temná, nepropustná rudo-fialová. Vůně s tóny povidel,

420 Kč

zavařených borůvek, perníku a čokolády. Chuť je plná, ovocná s bohatou
strukturou jemných třísel a taninů.

Frankovka, pozdní sběr, suché (12)		
0,75 l - Barva rubínově červená s odlesky do fialova. Vůně jemně kořenitá

440 Kč

s ovocným nádechem sušené švestky a višně v čokoládě, podbarvená
tóny karamelu a vanilky.

ITÁLIE
Cabernet Sauvignon, Cantani di Soave, Veneto, suché (12)			
0,75 l - Víno se prezentuje rubínovou barvou červených divokých plodů, efektní

320 Kč

strukturou a typicky odrůdovou vůní.

Chianti Classico, Rocca delle Macíe, Toscana, suché (12) 				
0,75 l - Víno velmi živé rubínově červené barvy. Ve vůni intenzivní, s velkou

620 Kč

rozmanitostí.

Barolo, Renato Corino, Piemonte, suché (12)
0,75 l - Intenzivní červené granátové barvy, suché, harmonické, sametové chuti.

1290 Kč

Brunello di Montalcino, Poggio Salvi, Toscana, suché (12) 			
0,75 l - Víno je strukturované, s elegantními a měkkými taninami výborně rozpuštěnými

1290 Kč

do ovocné struktury vína.

FRANCIE
Luberon AOC 2013 – M.M. Chapoutier – Vallée du Rhone France, suché (12)
0,75 l - Příjemné aroma tmavého bobulového ovoce s kořeněnými tóny muškátového
oříšku a pepře.

460 Kč

Chateau Grand Jean rouge – Dulon – Bordeaux, suché (12)			
0,75 l - Víno barvy zářivě granátové s odlesky do fialova. Příjemné aroma tmavého

580 Kč

bobulového ovoce s kořeněnými tóny muškátového oříšku a pepře. V ústech
je plné a vyvážené s pevnou tříslovinou a elegantní chutí borůvek, ostružin
a černého rybízu.

Chateauneuf-du-Pape, Boutiniere, suché (12)
0,75 l - Víno barvy červeno – černé nabízí sladké ovocné tóny po zralých švestkách,

1 290 Kč

sušených fících, až po čokoládové, tabákové, lékořicové a pepřové chutě.

Réserve de La Comtesse Pichon – Bordeaux – Pauillac, suché (12) 		
0,75 l - Vyrovnané a lákavé víno s exkluzivní jemností, hlubokou rubínovou barvou

2 250 Kč

a výrazným buketem s vůní černého rybízu, koření a cedrového dřeva.

Chateau de Pommard „Famille Giraud“ – R. Giraud, Bourgogne, suché (12)
0,75 l - Víno je hluboké jiskrné barvy, je komplexní, ve vůni jsou cítit zralé maliny

2 990 Kč

a černé třešně doplněné o tón koření a lanýžů. Tóny ušlechtilého dřeva, koření
a vanilky nás provází v elegantním závěru.

ŠPANĚLSKO
Marqués de Tomares Excellence 3F, Rioja, suché (12)				
0,75 l - Víno má tmavě červenou barvu s nafialovělým okrajem s nazlátlým odleskem.

590 Kč

Vůně je složena z ovocných vůní a jemného dotyku vanilky, jež je zvýrazněna
zejména v dlouhém závěru.

Campo Viejo „Reserva“ – Rioja DOCa, suché (12)					
0,75 l - Tiché víno z hroznů vinné révy odrůdy Tempranillo vypěstovaných na vinicích

590 Kč

španělské vinařské oblasti Rioja.

Campo Viejo „Grand Reserva“ DOCa – Rioja, DOCa, suché (12)			
0,75 l - Tiché víno z hroznů vinné révy odrůdy Tempranillo vypěstovaných na vinicích

890 Kč

španělské vinařské oblasti Rioja.

ARGENTINA
Malbec „Alma“ – Las Moras, San Juan, suché (12)					
0,75 l - Víno temné barvy s fialovými odstíny. Ve vůni je červené ovoce, švestky a tón

460 Kč

třešňové marmelády. V ústech je vyvážené s čokoládovým a vanilkovým nádechem
vypovídajícím o zrání v dubových sudech.

Malbec – Terrazas de los Andes, Mendoza, suché (12) 				
0,75 l - Víno tmavě fialově červené smetanové barvy, s vůní švestek, rozinek a fialek.

690 Kč

CHILE
Carmenere „Reserva“ – Tamaya, Limari Valley, suché (12)				
0,75 l - Hluboká fialově-purpurová barva ve vůni ostružiny, borůvky a kandované maliny.

540 Kč

V pozadí minerály a nádech vanilky.

Carmenere „Reserva“ – Leyda, Valle Del Maipo, suché (12)			
0,75 l - Silný ovocný styl je podtržen tóny pepře a bylin. Příjemné víno hluboké rubínové

540 Kč

barvy s lesklým nádechem dřeva v závěru.

Merlot „Reserva“ – Leyda, Valle Del Maipo, suché (12)				
0,75 l - Víno s vůní višní, švestek, tabáku, koření a sladkého dřeva.

520 Kč

RŮŽOVÁ VÍNA
MORAVA
Rozlévané víno (12)				
0,2 l - kvalitní odrůdové víno dle aktuální nabídky

60 Kč

Víno Hruška
Frankovka rosé, pozdní sběr, polosuché (12)
0,75 l - Krátkou macerací červené odrůdy Frankovka bylo docíleno růžovo-oranžové barvy.

280 Kč

Vůně charakteristicky kořenitá s jemnými ovocnými tóny. V ovocné chuti dominují
jahody a třešně s příjemným zbytkem cukru.

Merlot rosé, jakostní, suché (12)		
0,75 l - Krátkou macerací červené odrůdy Merlot bylo docíleno světlé lososovité barvy.

280 Kč

Jemná citrusová vůně a ovocná chuť připomínající plané višně.

SEKTY A CHAMPAGNE
ČECHY
0,75 l 0,75 l 0,75 l 0,75 l -

Bohemia sekt Demi (12)		
Bohemia sekt Brut (12)		
Bohemia sekt nealko (12) 		
Frizzante Děvín & Muškát moravský, 					
polosladké, šumivé víno, Víno Hruška (12)

280 Kč
280 Kč
250 Kč
250 Kč

ITÁLIE
0,75 l - Prosecco Extra Dry, Fantinel (12)
0,75 l - Berlucchi Lombardia Max Rosé (12)

550 Kč
690 Kč

FRANCIE
0,75 l 0,75 l 0,75 l 0,75 l 0,75 l 0,75 l 0,75 l 0,75 l -

Grande Sélection, Fabrice Bertemés Champagne Premier Cru, Brut (12)
Mumm Cordon Rouge, Brut (12)
Möet & Chandon Imperial Brut (12)
DEVAUX Cuvée, Champagne, brut (12)
Veuve Cliquot Brut (12)		
Dom Pérignon 2009 Blanc (12)
Louis XV de Venogne Brut 1996 (12)
Louis XV de Venogne Extra Brut-Rosé 2002 (12) 				

1 150 Kč
1 450 Kč
1 650 Kč
1 750 Kč
1 750 Kč
4 950 Kč
7 200 Kč
8 800 Kč

+420 565 30 20 20, +420 565 30 20 10
recepce@fabrikahotel.cz | fabrikahotel.cz
fabrika transfer 6 osob na tel.:
+420 601 59 10 70 | +420 565 30 20 10

Tištěno na ekologický šetrný papír s certifikací FSC.
Ilustrace Pavel Roučka

