Vinný lístek

Moravská bílá vína

Zahraniční bílá vína

0,75 l

Zemské víno bílé – Jiří Hort / Česká republika

200,- Kč

Má nažloutlou barvu se zelenkavým odstínem. Ve vůni se objevuje, v chuti pokračuje
ve stejné tónině a v dochuti je zřejmá jeho vyváženost.Má nasládlou květinovou vůni,
v chuti je na jedné straně svěží kyselina, která Vás drží v pozornosti a v dochuti se
objevují tóny medu a ořechů. Toto víno je vyrobeno z kvalitních hroznů Chardonnay,
Sauvignon a Rulandského bílého.

Cuveé Muller Thurgau & Veltlínské zelené

0,75 l

250,- Kč

Soave Classico IGT - Casa Vinicola Bennati / Itálie

250,- Kč

Světle žlutá barva se zelenkavými odlesky. Vůně je charakteristická pro tuto odrůdu
s jemnými stopami ovoce. Chuť je suchá a velmi jemná. Toto Soave patří mezi lehká
a svěží vína svého typu.
Colore: giallo paglierino più o meno intenso
Odore: intenso, vinoso, caratteristico
Sapore: asciutto, leggermente amarognolo

Mikrosvín Mikulov / Česká republika

Víno je vyrobeno jako Cuvée z dvou tradičních moravských odrůd Muller Thurgau
a Veltlín. zelené. Světle nazlátlá barva. Vůně tohoto vína je stejěn jako chuť velice
příjemná s tóny ovoce a květin v dochuti s lehkou kořenitostí. Příjemný zbytkový cukr
řadí toto cuvée mezi vína polosuchá. Doporučujeme zvláště milovníkům nasládlých
tónů ve víně.

Muškát moravský, pozdní sběr

Pinot Grigio - Casa Vinicola Bennati / Itálie

300,- Kč

Chardonnay Reserva – Casa Miriam / Argentina

400,- Kč

Barva tohoto vína je světle žlutá s měděnými odlesky. Aroma je delikátní, velmi jemné.
Velmi příjemné suché víno s jemně aromatickou dochutí. Doporučujeme prakticky ke
všem studeným italským předkrmům a světlým masům.

300,- Kč

František Mádl / Česká republika

Světle žlutá barva, typická pro danou odrůdu. Vůně je typicky výrazná s muškátově
broskvovým aroma, přírodní a čistá, odrůdově typická po rozkvetlých muškátových
květech. Chuť je osvěžující, s příjemně hravou kyselinkou, kulatá, komplexní a vyvážená.
Výrazné aroma prostupuje i do chuti v podobě výrazných tonů.

Moravská červená vína

Pěkné, komplexní Chardonnay žlutozelené barvy, s buketem připomínajícím bílá
burgundská vína. Ovocná chuť s náznaky pražení, lískových oříšků a čerstvého másla.
Jemná kyselina v závěru. Aroma připomíná zralé banány a melouny.

0,75 l

Sauvignon blanc – Three revers / Jihoafrická republika 450,- Kč
Zemské víno červené

200,- Kč

Jiří Hort / Česká republika

Toto víno je vyrobeno z vyzrálých hroznů Frankovky, Svatovavřineckého a Modrý
Portugal. Ve vůni i v chuti nejdeme stopy červeného ovoce. Lehčí typ červeného vína
s lehkou kořenitostí. Víno je lahodné s příjemným koncem v dochuti.

Zástupce výjimečných sauvignonů z Jižní Afriky, které se projevují svou mimořádnou
ovocností. Přesvědčí svojí čerstvostí, měkkostí a armonií. Ve své komplexnosti a dlouhé,
vytrvalé chuti se mu vyrovná málokteré víno. Je pro něj typická angreštová chuť s
jemným limetkovým aroma .

Zahraniční červená vína
Frankovka - Barrique
Dobrá Vinice / Česká republika

250,- Kč

Víno rubínové barvy s příjemnou vůní červeného ovoce - jahod a malin v souladu
s lehkým kořenitým dotekem. V jemné dochuti převládají pepřově-paprikové nuance.

Syrah - Saison de Beauchene / Francie

0,75 l

250,- Kč

Syrah je jednoodrůdové zemské víno od Château Beauchene. Odrůda Syrah je spolu
s odrůdou Grenache je stavebním kamenem „cuveé“ vín z Côtes du Rhône.
V kombinaci s dalšími odrůdami dodává Syrah vínu kořenitost, barvu a výraznou vůni.

Chianti – I- Mori / Itálie

300,- Kč

Velmi kvalitní základní Chianti je vyrobeno z odrůd Sangiovese, Canaiolo, Trebbiano e
Malvasia. Barva je rubínově červená, aroma je ovocné a v chuti je suché s příjemnou
tříslovinou.

Lamrusco bianco, rosso - Giacobazzi Dell Emilia

Bordeaux Beau-rivage, Grand réserve / Francie

400,- Kč

Moet&Chandon Brut Impérial / Francie

2000,- Kč

Cabernet Sauv. Reserva- Casa Miriam / Argentina

400,- Kč

Moet&Chandon Rosé Impérial / Francie

2000,- Kč

Špičkový zástupce základní řady vín Beau-rivage. Toto víno je označováno jako reserva
zrající minimálně 12 měsíců na bariku. Tím se podpořila již tak pevná struktura tříslovin,
kterou jsou decentně doprovázeny tóny zralého ovoce. Velmi plné víno.
Odrůdy: Cabernet Sauvignon 70 %, Merlot 25 %, Cabernet franc 5 %.

Výrazné aroma tmavých bobulí a černého rybízu. Víno je velmi bohaté, komplexní
s dlouhou dochutí s elegantním projevem zrání v dubových sudech. Ačkoli by se daly
očekávat ještě tuhé a trpké třísloviny obvykle spojené s mladými Cabernety, zde jsou
zcela nepřítomné.

Perlivé víno, Sekty a Champagne
Pálffy brut – SEKT BARRACUDA

0,75 l

Brut Impérial je šampaňské tvořené směsí tří odrůd vinné révy (Chardonnay, Pinot Noir
a Pinot Meunie), skvěle elegantní a vyvážené, harmonické. Je zlatavé barvy přecházející
až do měňavě zelenkavé. Má svěží, pružné tělo a kultivované linie přinášející duševní
pohodu a pocit uvolnění.

Brut Rosé je velmi lákavé víno, jehož základem je odrůda Pinot Noir. Má nádhernou
růžovou barvu s měděnými odlesky. Je spontánní, bujaré a přitom vyvážené. V chuti
jsou cítit ovocné tóny, převládá chuť lesních jahod.

Exkluzivní vína z Francie

0,75 l

255,- Kč

Sekt vhodný jako aperitiv s čistým ovocno-hroznovým charakterem s nádechem
ušlechtilosti a harmonie. Neustále jemné perleni dodává eleganci a energii, která
vystihuje hodnotu jeho názvu.

Prosecco colli Trevigiani I.G.T. / Itálie

200,- Kč

Perlivé víno s chutí s příjemným vinným buketem, ovocnou chutí a zbytkovým cukrem.

Chablis 1er Cru - Domaine du Chardonnay / Francie 950,- Kč
Víno kategorie „Premier cru“ dobře reprezentující svůj ročník a apelaci. Ze 100 % zrálo
na nerezových nádobách. Vůně kombinující citrusové ovoce a mineralitu. Chuť je
vytříbená, přímá, ale jemná a elegantní. Příjemná délka chuti.

300,- Kč

Prosecco s charakteristickým buketem a suchou melodickou chutí.

Saint-Emilion Grand Cru - Château Bernateau
Blanc de blanc - Charles Kaiser / Francie

400,- Kč

Jemné svěží šumivé víno z Alsaska. Typ šumivého vína blanc de blanc - použity jen bílé
odrůdy. Výrazné a dlouhodobé perlení. Jemné citrusová vůně s výrazným projevem
svěžesti. Příjemná, snadno pitelná chuť kombinující svěžest, ovocný projev a tóny
lehkých letních květů.

1200,- Kč

Ač pochází toto víno z malého rodinného vinařství, je jeho jméno už roky v povědomí
vinařských odborníků a patří ve své kategorii ke skutečné špičce. Velmi intenzivní tmavá
barva, vůně peckovitého ovoce, hlavně třešní, švestek, ostružin, borůvek. Tyto stopy se
projevují v chuti s lehkým náznakem animozity.
Odrůdy: Merlot 85%, Cabernet franc 12% Cabernet sauvignon 3%.

