MORAVA - BÍLÁ VÍNA 0,75l

Pinot Blanc,ps, Vinařství Reisten, suché
435,-Kč
Svěží, květnatá vůně s příjemným chlebovým aroma, v závěru čerstvě rozkrojený pomeranč a výraznější
mineralita. Plná, šťavnatá chuť s nádechem květin, která doplňuje chlebovina, ale také tóny pomerančů, v
delším závěru podpořené mineralitou.
Chardonnay, ps, Vinařství Reisten, suché
520,-Kč
Ovocná a svěží vůně s aroma minerality, tropického ovoce, jemné smetanovosti, podtržené lehkou vůní
čerstvých citrusů. Chuť je plná, vyšší cukr a šťavnaté kyseliny jsou v dobré harmonii, doplněné o tóny jablek a
grepové šťávy. V delším závěru se opět objevují lehké doteky tropického ovoce.
Sauvignon, jakostní, Vinařství Gala, suché
580,-Kč
Světle žlutá barva připomínající slámu a citrónovou kůru s velmi dobrou viskozitou. Svěží vůně s aroma
citrusů, grapefruitu a angreštu. Šťavnatá plnější chuť s tóny angreštu, bílých moruší, s minerálním podtónem
a dlouhým, jemně kořenitým závěrem.
Pálava, ps, Sommelier Select, polosuché
590,-Kč
Pálava zaujme vyšší zlatavou barvou, jemně kořenitou vůní s ovocnými tóny připomínající ananas s pěknou
kulatou chutí. Pro milovníky plnějšího vína je to výborná volba

MORAVA - ČERVENÁ VÍNA 0,75l

Pinot Noir Bens Reserve, Stapleton & Springer, Bořetice, suché
Víno má tmavou barvu třešňového kompotu. Barevnost ukazuje na dobrý ročník Pinot noir.
Vůně je plná, jahodovo-švestková. Chuť je příjemně ovocná s tóny oříšků a kakaa.
Sladká tříslovina, alkohol a šťavnaté kyseliny jsou v harmonii.

790,-Kč

Merlot, ps, Vinselekt Michlovský, suché
540,-Kč
Tmavě rubínová až granátová barva. Pro odrůdu typická a pro většinu konzumentů velmi přitažlivá nasládlá
vůně černých třešní. Víno vyniká hebkou vláčností a velmi příjemným dojmem.

ITÁLIE – BÍLÁ A RŮŽOVÁ VÍNA 0,75l
Pinot Grigio, DOC, Colterenzio/ ALTO ADIGE
660,-Kč
Plné, suché s decentní vůní ovoce a dlouhým závěrem. Hrozny pocházejí z vysoko položených vinic v okolí
městečka Girlan. Zraje v nerezových tancích.
Sauvignon, Prail, DOC, Colterenzio/ ALTO ADIGE
880,-Kč
Na chladných, strmých a jílovitých půdách Eppapanu dává sauvignon eleganci a plnost s okouzlující vůní
po bezu, angreštu a jemných bylinkách. Řízný, rozhodný a plně vyzrálý.
Gavi di Gavi DOCG Villa Sparina/ Piemonte/ GAVI
Živé víno odrůdy Cortese je zářivé barvy s květnatou vůní, s jemným tónem broskve.
Plná a jemná chuť velice jemného aroma. Vynikající k rybám a plodům moře

790,-Kč

Villa Antinori Bianco
780,-Kč
Slámová žlutá a velmi průhledná barva, výrazné aroma s květinovými podtóny žluté růže. Chuť je svěží,
jemná s dobrou vytrvalostí a příjemným hedvábným dojezdem. Hodí se k rybám a těstovinám.
Montej rosé, Monferrato Chiaretto DOC, Villa Sparina/ Piemonte/ GAVI
530,-Kč
Mladé, svěží a příjemné růžové víno z odrůdy Barbera. Je vyzrálé v nerezových tancích. Velice komplexní
nekomplikované víno s osobním charakterem.

ITÁLIE ČERVENÁ VÍNA 0,75l
Chianti Classico DOCG Castello do Verrazzano/ Toscana
810,-Kč
Lisováno z odrůdy Sangiovese s malou příměsí Canniola. Zraje jeden rok ve velkých sudech, poté v lahvi.
Je tělnaté, vyvážené a šťavnaté s tóny třešní a koření. Skvělé k salámům, sýrům, pečenému a grilovanému
masu.
Barolo Monffaletto DOCG Cordero di Montezemolo / Piemonte
2.150,-Kč
Hrozny Nebbiola pochází přímo z usedlosti Monffaletto, která má 14 hektarů. Je to moderní styl Barola,
která již za 4 roky po sklizni překvapí svou elegancí a rovnováhou. Rozhodně ale ne na úkor charakteru,
struktury hloubky a potenciálu vína. Má rubínovou barvu, je sametová s jasným odrůdovým charakterem
a vznešenosti Barola
Merlot, Colterenzio/ ALTO ADIGE
670,-Kč
Rubínová barva, vůně vyzrálých červených a černých plodů, velice jemná. V chuti středně plné,
kulaté a velice líbivé pro svou vyváženou ovocnost a délku. Ideální víno k těstovinám, pečeným masům a
salámům.

CHAMPAGNE, PROSSECCO, SEKTY

0,75 l Bohemia sekt demi sec, brut
0,1 l Bohemia sekt demi sec, brut
0,75 l Bohemia sekt prestige
0,75 l Prosecco Mionetto
0,1 l Prosecco Mionetto
0,75 l Prosseco Valdobiadene
0,75 l Moët&Chandon Brut imperial
0,75 l Moët&Chandon Brut imperial rosé
0,75 l Moët&Chandon ICE
0,75 l Moët&Chandon ICE rosé
0,75 l Moët&Chandon NECTAR
3 l Moët&Chandon Brut imperial
0,75 l Mumm Cordon Rouge
0,75 l Mumm Cordon Rouge Le Rose Porche
0,75 l Veuve Clicquot Ponsardin Brut
0,75 l Dom Perignon brut 2002

390,-Kč
55,-Kč
650,-Kč
590,-Kč
85,-Kč
740,-Kč
2.450,-Kč
2.850,-Kč
2.850,-Kč
2.850,-Kč
2.850,-Kč
14.500,-Kč
2.450,-Kč
2.850,-Kč
2.850,-Kč
5.900,-Kč

GRAPPA
0,04 l Marolo Acquavite di Pere
Barva křišťálově čistá, s plným a jemným aroma zralých hrušek.
Chuť je ovocná a zakulacená, připomínající samotné plody.

130,- Kč

0,04 l Marolo Grappa dI Barollo
130,-Kč
Pálí se z matolin hroznů Nebbiolo z Barola. Má zlato-hnědou barvu.
Zraje přes čtyři roky v malých sudech. Má krásnou výraznou vůni s tóny opáleného dřeva.
Chuť je hřejivá s plným charakterem

