VINNÝ LÍSTEK
CZ

BÍLÁ VÍNA
MORAVA
Víno Hruška, Blatnička
0,2 l

Rulandské bílé & Sylvánské zelené, jakostní odrůdové, polosuché

70 Kč

0,2 l

Veltlínské zelené, jakostní odrůdové, suché

70 Kč

0,75 l Rulandské šedé Fresh, suché
Svěží, lehké víno s vůní bílých květů. Chuť je lehčí až středně plná,
lehce krémová s tóny sušených jablek.

340 Kč

0,75 l Sauvignon Organic, polosuché
450 Kč
V organickém víně lze zachytit jedinečnost mikroklimatu, půdy a samotné odrůdy,
která je pěstovaná v souladu s přírodou a minimálním zásahem člověka.
Vůně po květu černého bezu s dominantní plnou chutí a jemným zbytkovým cukrem.

Vinařství FABIG, Hustopeče
0,75 l Veltlínské zelené Na výsluní 2019, suché
Intenzivně kořenitý veltlín pochází z viniční trati Na výsluní, která patří
mezi jedny z nejlepších poloh v Hustopečích.

370 Kč

0,75 l Chardonnay 2018, suché
Víno fermentovalo a následně zrálo v nerezových tancích a v dubových sudech.

390 Kč

0,75 l Sauvignon Blanc Stará hora 2019, suché
Lehce minerální a příjemně ovocný Sauvignon z nejvýše položené vinice
v Hustopečích.

450 Kč

0,75 l BIG Chardonnay 2020, suché
Výběr těch nejlepších hroznů Sauvignonu Blanc, který kompletně fermentoval
a zrál po dobu 10 měsíců ve francouzském sudu.

750 Kč

0,75 l BIG Sauvignon Blanc RENAISSANCE 2020, suché
Velmi individuální projev odrůdy Sauvignon Blanc s velkým potenciálem zrání.
Velké bílé víno z Moravy.

1590 Kč

Jakub Šamšula, Čejkovice
0,75 l Pálava 2020, výběr z hroznů, polosladké
Barva starého zlata s citronovými odlesky, intenzivní plnou a podmanivou
květinovou vůní. Chuť je kouzelně sladká a harmonická s veselým dozvukem,
výraz papaje a cukrového melounu dochutí kandované ovoce.

450 Kč

0,75 l Ryzlink rýnský 2020, pozdní sběr, suché
Světlá citronová barva s odstínem žlutého melounu, která je otiskem ročního
ležení na velkých akátových sudech, výrazná vůně limety, zeleného jablka
a kvetoucí lípy s jemným projevem kokosu.

460 Kč

Zapletal vinařství, Velké Bílovice
0,75 l Rulandské bílé, pozdní sběr, polosuché
Zelenožlutá barva, jemná květinová vůně, ve zralém víně se objevuje
vůně hrušek, chlebové kůrky i lískových oříšků.

360 Kč

0,75 l Hibernal 2020, pozdní sběr, polosuché
Víno je extraktivní, s jemnou vůní.

390 Kč

ITÁLIE
0,75 l Le Poesie Soave, Cantina di Soave, Venezo, suché
Svěží bílá barva, příjemné aroma a intenzivní chuť.

360 Kč

0,75 l Sauvignon Vette di San Leonardo 2020, Trentino, suché
Ve vůni lze cítit peprné tóny s příjemnými podtóny bílé broskve
a čerstvě nasekané šalvěje.

620 Kč

0,75 l Chardonnay La Fuga, Donnafugata 2017, Sicilia, suché
Víno se vyrábí z hroznů sbíraných v noci. Má překrásně čisté intenzivní
aroma připomínající ananas, jablko a banán.

770 Kč

FRANCIE
0,75 l Sauvignon Château du Cros Blanc 2016, Bordeaux, suché
Lehké, svěží víno s vyrovnanou kyselinkou, jež překvapí svou aromatičností
a bohatou chutí.

520 Kč

0,75 l Petit Chablis – Domaine Fourrey 2020, suché
Světlá, slámově zelenkavá barva. Ve vůni se střídají citrusové plody
s minerálním tóny a s lehkými květinovými vůněmi.

720 Kč

RAKOUSKO
0,75 l Riesling 2020, Weingut Kellner, Weinviertel, suché
Elegantní víno s živou kyselinou. Ovocná vůně a chuť je doplněna
o minerální tóny a delikátní, osvěžující perlení v závěru.

520 Kč

0,375 l Grüner Veltliner Federspiel 2019, Weingut Eder, Wachau, suché

410 Kč

0,75 l Grüner Veltliner Federspiel 2019, Weingut Eder, Wachau, suché
Jemná vůně, lehce kvasnicová, podporovaná mineralitou.
Chuť je pak komplexní s delším závěrem a provázena svěží kyselinou.

720 Kč

NĚMECKO
0,75 l Riesling Mineralgestein 2020, Weingut Manz, Rheinhessen, suché
Minerální víno s lehkým citrusovým závěrem.

610 Kč

ČERVENÁ VÍNA
MORAVA
Víno Hruška, Blatnička
0,2 l

Frankovka, jakostní odrůdové – suché

0,75 l Rulandské modré 2019, suché
Rubínová barva, ve které dominují tóny borůvek, povidel, ostružin a čokolády.
V chuti krásně ovocné s jemnými nazrálými tříslovinami.

70 Kč
350 Kč

Zapletal vinařství, Velké Bílovice
0,75 l Dornfelder 2020, suché
Víno je výrazně tmavě červené, s výrazným ovocitým aroma.
Ve vůni a chuti najdeme například lesní plody, brusinky a ořechy.

370 Kč

0,75 l Neronet 2019, suché
Víno zrálo 12 měsíců v dubových sudech, získalo tím harmonickou plnost.
Velmi tmavě červená barva s modravými záblesky. Ve vůni je možné vnímat
slabší náznak černého rybízu spolu s višněmi.

450 Kč

ITÁLIE
0,75 l Cabernet Sauvignon, Cantina di Soave, Veneto, suché
Víno se prezentuje rubínovou barvou červených divokých plodů,
efektní strukturou a typicky odrůdovou vůní.

390 Kč

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

660 Kč

0,75 l Barolo, Renato Corino, Piemonte, suché
Víno intenzivní granátové barvy, harmonická, sametová chuť.

1490 Kč

FRANCIE
0,75 l Chateau Grand Jean rouge – Dulon – Bordeaux, suché
Víno zářivě granátové barvy s odlesky do fialova. Příjemné aroma
tmavého bobulového ovoce s kořeněnými tóny muškátového oříšku a pepře.

620 Kč

0,75 l Syrah Reserve „Luc Pirlet“ Languedoc

650 Kč

Elegantní rubínová barva, ve vůni černé třešně, červený rybíz, lékořice.
Víno s plným tělem, elegantní s příjemnou tříslovinou.
0,75 l Sablet „Chateau du Trignon“ Cotes du Rhone
Hluboká fialově - červená barva. Ve vůni i chuti jsou cítit tóny lékořice,
nádech bobkového listu a jemného koření. Je hladké na patře a má krásně
zakomponované, harmonické taniny.

780 Kč

0,75 l Chateauneuf-du-Pape, Boutiniere, suché
Víno červeno - černé barvy nabízí sladké ovocné tóny zralých švestek,
sušených fíků až po čokoládové, tabákové, lékořicové a pepřové chutě.

1490 Kč

0,75 l Réserve de La Comtesse Pichon - Bordeaux - Pauillac, suché
Vyrovnané a lákavé víno s exkluzivní jemností, hlubokou rubínovou barvou
a výrazným buketem s vůní černého rybízu, koření a cedrového dřeva.

3000 Kč

ŠPANĚLSKO
0,75 l Marqués de Tomares Excellance 3F, Rioja, suché

620 Kč

Víno má tmavě červenou barvu s nafialovělým okrajem s nazlátlým odleskem.
Vůně je složena z ovocných vůní a jemného dotyku vanilky. Jistě oceníte
jeho kulatost a stále se vyvíjející chuť.
0,75 l Marqués de Tomares Crianza, Rioja

680 Kč

Tmavá barva s jemným žlutohnědým okrajem. Je to elegantní víno
se sametovými tóny. Tanin v tomto víně je velmi dobře strukturovaný
a skvěle zakomponovaný do vína. Víno má dlouhou dochuť.
0,75 l Marqués de Tomares Reserva, Rioja

1100 Kč

Víno má atraktivní jemně nahnědlou barvu a komplexní, květnatou vůni.
Víno je dlouhé, kulaté a velmi silné i v závěru. Jemný tanin příjemně
doplňuje přetrvávající ovocné tóny v odchodu.

ARGENTINA
0,75 l Malbec „Alma“ Las Moras, San Juan, suché

500 Kč

Víno temné barvy s fialovými odstíny. Ve vůni je červené ovoce,
švestky a tón třešňové marmelády. V ústech je vyvážené s čokoládovým
a vanilkovým nádechem vypovídajícím o zrání v dubových sudech.
0,75 l Malbec Terrazas de los Andes, Mendoza, suché

740 Kč

Víno tmavě fialově červené smetanové barvy, s vůní švestek, rozinek a fialek.

PORTUGALSKO
0,75 l Alicante Bouschet „Carmim“

580 Kč

Víno má rubínovou barvu s lehkým fialovým nádechem. Ve vůni je intenzivní aroma
tmavého ovoce a koření, v chuti pak přechází ovocnost až k povidlové nazrálosti.
0,75 l Garrafeira Dos Sócios „Carmim“
Víno má rubínovou barvu, plné tělo a lehkou tříslovinu. Aroma s náznakem
koření a rozinek s příchutí kokosu a vanilky. Má dlouhý konec. Je uznáváno
pro svou eleganci a vyváženost kombinovanou s robustní charakteristikou velkého vína.

1250 Kč

RŮŽOVÁ VÍNA
MORAVA
Víno Hruška, Blatnička
0,2 l

Zweigeltrebe & Frankovka Rosé, jakostní odrůdové – polosuché

0,75 l Rulandské modré „klaret“, suché
Barva je světlá – jemně růžová až nazlátlá. Hrozny se lisují v celku,
bez mletí a nakvášení, a proto nedojde k uvolnění červeného barviva.

70 Kč
480 Kč

ŠUMIVÁ VÍNA A ŠAMPAŇSKÉ
ITÁLIE
0,75 l Prosecco DOC Extra Dry „Follador“ Treviso

580 Kč

0,75 l Prosecco DOC Brut „Follador“ Treviso

580 Kč

0,75 l SCAVI & RAY Non Alcoholic Spumante

390 Kč

FRANCIE
0,75 l Veuve Clicquot

1950 Kč

0,75 l Veuve Clicquot La Grande Dame 2012, Yayoi Kusama

9900 Kč

0,75 l Mumm Cordon Rouge

1690 Kč

0,75 l Moët Chandon Imperial

1800 Kč

0,75 l Dom Perignon

6500 Kč

0,75 l Dom Perignon Luminous

7700 Kč

0,75 l Louis XV. Venogne Rose

9900 Kč
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