Moravský vinařský region
Veltlínské zelené
víno s přívlastkem pozdní sběr/ podoblast Znojemská, vinařství Ampelos,Vrbovec
Víno vůně žlutomasého ovoce a nektaru kvetoucích stromů s ovocitou chutí přecházející do
tónů bílého pepře
0,15 / 120 Kč

Ryzlink vlašský
víno s přívlastkem kabinet/ podoblast Znojemská, vinařství Ampelos,Vrbovec
Víno květinovo – kořenité vůně s delikátní krémovou dochutí.
0,15 / 120 Kč

Sauvignon
víno s přívlastkem kabinet/ podoblast Znojemská, vinařství Ampelos,Vrbovec
Víno černorybízové vůně se svěží limetkovou chutí. Velmi dobře se snoubí s rybími pokrmy a
mořskými plody
0,15 / 120 Kč

Modrý Portugal
odrůdové jakostní víno/ podoblast Znojemská, vinařství Ampelos,Vrbovec
Je granátové barvy, typické svými jemnými aromatickými látkami. Jedná se o víno lehčí
s nižším obsahem kyselin, příjemně pitelné. Doporučujeme k pokrmům z těstovin, ale i
z drůbeže.
0,15 / 120 Kč

Rulandské modré
odrůdové jakostní víno/ podoblast Znojemská, vinařství Ampelos,VrbovecRulandské modré
(mezinárodně používaný název Pinot Noir) je starobylá, středně pozdní moštová odrůda révy
vinné , pocházející pravděpodobně z oblasti Burgundska Víno je jemné vůně lesních jahod
s minerálně pikantní chutí.
0,15 / 120 Kč

Rulandské šedé
Moravské bílé zemské víno,/ vinařství Krásná Hora
Oproti klasickému Pinot Gris z Krásné hory, obsahuje tato "rulanda" i 15% rulandského bílého
nebo-li Pinot blanc. Tradiční plnosti ruladnské šedého tak dodáva eleganci, mineralistu,
lehkost a další aromatický i chuťový rozměr. Ve vůni citrusové tóny, mineralita, lehký nádech
meruněk a bílých květů. Celkově jemná, svěží ale plná aromatika. V chuti se snoubí plnost
rulandského šedého s mineralitou, elegancí a jemností rulandského bílého. Kombinace
citrusových tónů, lehké svěží kyseliny a velmi lehký dotek bílého pepře, grepu a pomela.
Elegantní a plné moravské bílé víno.
0,75 / 580 Kč

Tramín červený
Víno s přívlastkem Výběr z hroznů/vinařství Volařík/ Dolní Dunajovice,Mikulovská
podoblast,trať Od slunným vrchem - polosladké
Podbízivé aroma kvetoucího bezu s dotykem muškátu, přechází do plné, extraktivní chuti.
V ústech nás osloví celá škála ovoce, podkreslená lehce zemitou kořenitostí.
0,75 / 650 Kč

Sauvignon Blanc
Víno s přívlastkem-pozdní sběr / vinařská obec Pavlov / trať u božích muk
Výrazná rostlinná vůně buxusu a květu kosatce s typickým „křísnutím“, v chuti nalezneme
zelenou papriku, černý rybíz s tónem banánu a svěží dochuť s lehkou astringencí je dlouhá a
příjemná.
0,75 / 650 Kč

Ryzlink vlašský
Víno s přívlastkem-pozdní sběr / vinařská obec Pavlov/ trať u božích muk
Vůně je intenzivní, květnatě odrůdová s náznakem medovosti, chuť velmi široká s dominující
mohutnou mineralitou, která je charakteristická pouze pro pavlovské vinice, které se
nacházejí na skalním podloží, po kterém stéká mineralizovaná voda z holé skály východní
stráně pod Dívčím hradem. Tato výjimečná dispozice nemá srovnatelnou polohu v České
republice. Dochuť je velmi dlouhá se slanou mineralitou.
0,75 / 650 Kč

Riesling
Víno s přívlastkem-pozdní sběr / vinařská obec Mikulov/ trať Valtická
Vůně po sušené meruňce a květu hlohu, velmi suché, nízký obsah cukru koresponduje s
obsahem kyselin. Výrazná a příjemná rieslingová kořenitost s dlouhou minerální dochutí.
Víno má výjimečný potenciál k pozitivnímu vývoji v láhvi.
0,75 / 650 Kč

Chardonnay
Víno s přívlastkem-pozdní sběr / vinařská obec Mikulov / trať Valtická
Vůně limetky se znatelným tónem lískového oříšku v chuti rozvíjí toto téma. Výrazná,
oříškově máselná chuť, dobře strukturovaný vztah zbytkového cukru a kyseliny s dlouhou
dochutí a mineralitou. Lze očekávat dlouhodobý a slibný vývoj lahvové zralosti.
0,75 / 650 Kč

Pinot Blanc
Víno s přívlastkem pozdní sběr / Vinařská obec: Pavlov / trať U božích muk
Intenzivní vůně pomeranče a kandovaného ovoce s medovým dozvukem, přechází
v mnohovrstevnatou chuť s velmi příjemným poměrem cukru a kyseliny, dokládající dobré
vyzrání hroznů. Dochuť je mohutná, výrazně kořeněná, široká a minerální.
0,75 / 650 Kč

Frankovka Rosé
víno s přívlastkem kabinet / vinařství Mádl / podoblast Velkopavlovická
Jedná se o svěží víno lososové barvy s jemným ovocným buketem lesních plodů. Vhodné k
jemně kořeněným masům, drůbeži, těstovinám a k jemným tvrdým sýrům.
0,15 / 130 Kč

0,75 / 580 Kč

Clarissimo
Víno s přívlastkem pozdní sběr / Vinařská obec: Mikulov / trať Valtická
50% Svatovavřinecké, 30% Merlot, 20% Pinot Noir
Cuvée bylo lisováno velmi šetrně z celých hroznů. Světlá, jahodová barva, velmi svěží
struktura s ovocnými tóny, harmonizuje s dlouhou a plnou chutí po brusinkách. Optimální
poměr cukru a kyselin, nižší obsah alkoholu činí toto víno dobrým společníkem k letním
dnům a podvečerům s přáteli.
0,75 / 650 Kč

André
Červené víno s přívlastkem pozdní sběr /Vinařství Baloun/VO Morava, podoblast
Velkopavlovická, vinařská obec Velké Pavlovice,viniční trať Nadzahrady
Odrůda André byla vyšlechtěna ve Velkých Pavlovicích a je to kříženec Svatovavřineckého a
Frankovky. rubínově červená barva, intenzivní vůně lesních plodů, hub a jalovcového jehličí,
chuť kořenitá se sametovou tříslovinou. Doporučujeme ke kořeněným jídlům ze zvěřiny,
jehněčího nebo skopového masa..
0,75 / 650 Kč

Svatovavřinecké
Červené víno s přívlastkem pozdní sběr /Vinařství Průša/ VO Morava,podoblast
Mikulovská, vinařská obec Novosedly,viniční traťNad Sklepy
rubínově červená barva s vůní švestek, karamelu, vanilky a čokolády. doporučujeme: k
pořádnému steaku nebo zvěřině.. V chuti je víno komplexní, bohaté kandovaným ovocem
s příjemnou tříslovinou a dochutí perníku v čokoládě.
harmonickými tříslovinami.
0,75 / 680 Kč

Frankovka
Víno s přívlastkem pozdní sběr /vinařství Tanzberg/VO Morava, podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Mikulov/viniční trať: Turold
Ovocné aroma přezrálých peckových plodů dokonale harmonizuje s jemnými vanilkopunčovými tóny. V chuti je víno nazrálé, kořeněné s patřičnou ohnivostí a bohatými
tříslovinami, ale i sametové s vyváženou strukturou. Doporučujeme k modrým plísňovým
sýrům, uzeným masům a jehněčímu.
0,75 / 680 Kč

Pinot Noir Family Reserve
Víno s přívlastkem pozdní sběr,Barique /vinařství Springer/ VO Morava,
podoblast: Velkopavlovická ,vinařská obec: Bořetice, Viniční trať: Čtvrtě
Toto víno je ukázkovým Pinot Noir. Cihlová terakotová barva se zlatavým okrajem na stěně
sklenice. Vůně je minerální kořenitá s podtóny černých třešní, srdcovek a švestek. Chuť je
plná s pevnými tříslovinami a dobrou perzistencí.
0,75 / 950 Kč

Merlot
Víno s přívlastkem Výběr z hroznů/vinařství Springer/ VO Morava,
podoblast: Velkopavlovická ,vinařská obec: Bořetice, Viniční trať: Čtvrtě
Robustní aristokratické víno. Ve vůni dominují zralé fíky, v chuti sušené švestky. Ve
vůni intenzivní, černé plody, koření, mletá káva, komplexní.
0,75 / 690 Kč

N. E. R.
Suché cuvée / vinařství Hrabal, Velké Bílovice/ podoblast Velkopavlovická
Víno N.E.R. se vyznačuje robustností odrůdy Neronet a elegancí odrůdy Cabernet Moravia,
které spolu vytvářejí ovocné víno jižního typu s perspektivou dlouhého zrání v láhvi. Vínu
dominuje vůně i chuť černého ovoce, pepře a sladkého dřeva.
0,75 / 890 Kč

Francie
Sauvignon „Luc Pirlet“ VdP d´Oc
Bílé víno / Region: Languedoc
Víno světlé zeleno zlatavé barvy, ve vůni jsou cítit citrusové plody, muškát , decentní
mineralita a nezvykle pro bílá vína také vůně černého rybízu. Na patře je velice osvěžující.
Je vynikající jako aperitiv či ke grilovaným úpravám ryb a salátům.
0,75 / 580 Kč

Petit Chablis - Louis Jadot
Bílé víno / Region: Bourgogne - Chablis
Slavné minerální a svěží víno z podoblasti Burgundska - z Chablis. Petit Chablis fermentuje a
zraje v nerezových nádobách (tancích). Víno žluto-slámové barvy. Jemná vůně obsahující
tradiční citrusové tóny. Chuť s pěknou mineralitou založená na přímosti, svěžesti a jiskrnosti
minerálního Chardonnay.
0,75 / 950 Kč

Chablis 1er cru Fourchaume - Louis Jadot
Bílé víno / Region: Bourgogne - Chablis
Slavné minerální a svěží víno z podoblasti Burgundska - z Chablis, v kategorie Premier cru a z
vyhlášené parcely Fourchaume. Světlá barva šedými odlesky. Vůně velmi květnatá s dotekem
zimolezu a lípového květu. Chuť svěží, minerální, ale i dobře strukturovaná, vyvážená mezi
jiskrnou svěžestí a ovocnou plností. Dozrává do elegance.
0,75 / 1500 Kč

Gewürztraminer
Bílé víno / Region: Alsace
Právě odrůda Gewürztraminer dosahuje v Alsasku své celé dokonalosti. Zlatavá barva a
hluboká, plná vůně připomínající exotické ovoce, růže, grapefruit a ananas. Obsáhlé, bohaté,
komplexní a suché víno. Na patře je kořeněné a velmi trvalé, s tóny mandarinek. Víno snadno
snese výraznější pokrmy jako paštiky, pernatou zvěřinu, raky, humry, korýše, aromatické
omáčky, uzeniny nebo třeba místní specialitu – zrající sýr Münster.
0,75 / 950 Kč

Sancere Blanc 2015 AOC - Cuveé Pierre Etienne „Joseph Mellot“
Bílé víno / Region: Val de Loire
Toto víno patří k nejvyšší třídě bílých vín z Loiry. Vinařství Joseph Mellot je ve vlastnictví
rodiny Mellotů od roku 1513. Má dokonalou zlato žlutavou barvu. Příjemný vyzrálý
Sauvignon kde jsou ve vůni cítit grilované mandle, kandované ovoce a med. Na patře je čisté,
svěží se stále živou kyselinou. Víno s plným tělem a dlouhým závěrem. Lahvováno je do
starofrancouzských láhví s mohutnou výdutí dna. Snoubí se výborně se složitě upravovanými
rybími variacemi, ale lze ho pít i bez kombinace s pokrmy.
0,75 / 1 950 Kč

Syrah rosé „Luc Pirlet“ VdP d´Oc
Růžové víno / Region: Languedoc
Víno jak stvořené pro horký letní den, barva je sytá, brilantně rubínová,
vůně po malinách a jahodách. Na patře jemné a osvěžující.
Vynikající jako aperitiv nebo jen tak pro osvěžení.
0,75 / 580 Kč
Merlot - Les Barriques „Luc Pirlet“ VdP d´Oc
Červené víno / Region: Languedoc
Brilantní, hluboce granátová barva, elegantní, ve vůni ostružiny, animální tóny a dub.
Plné a robustní, dobře vyvážené. Víno, které se dobře hodí k rožněným masům
a sýrům.
0,75 / 600 Kč

Rasteau Cuvée "Tradition"
Červené víno / region: Cotes-du-Rhone
Plné a aromatické víno z méně známé apelace Rasteau. Výrazná vůně, obsáhlá chuť s pevnou
kostrou a dlouhý závěr. Charakterem se blíží k vínům Chateauneuf-du-Pape, ale za
neuvěřitelnou třetinovou cenu. Nabízí zážitek velkých vín tohoto regionu dostupný pro
každého.
0,75 / 750 Kč

Gigondas Alain Jaume "Terrasses de Montmirail"
Alain Jaume "Terrasses de Montmirail"
Odrůdy: Grenache 80%, Syrah 20%. Hrozny pocházejí z vinic s jílovito-štěrkovým podložím.
Jedno z "cru" z údolí Rhôny. Temně rubínová barva. Ve vůni najdeme tóny zralého lesního
ovoce. V chuti je toto víno velmi bohaté a korpózní, přičemž jsou jednotlivé tóny velmi citlivě
harmonizovány a vyváženy.Dochuť je dlouhá s doteky pepře a vanilky.
0,75 / 1000 Kč

Chateauneuf-du-Pape 2016 Alain Jaume „Les Origines“
Červené víno / region: Chateauneuf-du-Pape - Rhone
Legenda mezi francouzskými víny. Odrůdy Grenache 50%, Syrah20%, Mourvedre 30%. Zrálo
18 měsíců ve špičkových baricích. Víno nabízí famózní purpurově červenou barvu. Ve vůní
tohoto vína je černý rybíz, višně, koření, vanilka. Silná a elegantní struktura chuti
s harmonickými taniny napovídá o velikosti tohoto vína. V dochuti je projev aromatických
tónů, které uvádí lehké doteky lékořice a pepře.
Chateauneuf-du-Pape „Les Origines“ 93-95 bodů od Wine Spectator.
0,75 / 1980 Kč

Santenay 2006 AOC „Bois de La Fée „ Francois Martenot“
Červené víno / Region: Bourgogne
100% Pinot Noir hluboké karmínové barvy.
Vůně připomínající třešně v čokoládě a zralé švestky.Víno výrazné zemité chutě s lehkým
tónem koření. Hodí se k měkkým sýrům a tmavší drůbeži. Toto víno je vhodné i k delší
archivaci.
0,75 /1400,- Kč

Claude Dugat,Charmes-Chambertin 2011,Bourgogne Grand Cru
Červené víno / Region: Bourgogne
Opravdový skvost od Claude Dugat. Intenzivní, strukturované víno, plné tmavých třešní,
divokých bylin a lékořice s velmi komplexním projevem a neuvěřitelně dlouhou dochutí.
Slavná burgundská doména byla založena v Gevrey-Chambertin v roce 1955. Vína Clauda
Dugata patří mezi největší a nejvyhledávanější klenoty Burgundska, v nichž dominuje
elegance a rovnováha.
0,75 / 15.000,- Kč

Château Haut Grignon 2014 Cru Bourgeois
Červené víno / Region: Bordeaux - Médoc
Zástupce vín z Médocu kategorie cru bourgeois. Tóny kávy, černého rybízu a dotek fialek ve
vůni. V chuti nalezneme měkké a zralé třísloviny, které podtrhují chuť s dominantním černým
ovoce. Dlouhá dochuť.
Víno zrálo z jedné třetiny na nových dubových sudech, dalších 30% zrálo v 1-3 letých sudech
a 40% vína v betonovém tanku. Složení odrůd:60% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot, 5%
Petit Verdot.
0,75 / 750 Kč

Chateau Bessan Segur 2012, Cru Bourgeois
Červené víno / Region -Bordeaux Médoc
Víno purpurové barvy s lehkým zemitým nádechem, který v chuti přechází do nasládlých
třešní. Celkový příjemný dojem jen dokreslují jemné třísloviny. Vhodné je k tmavým masům
všech úprav a ke zvěřině.
0,75 / 950,- Kč

Chateau Gazin 1998
Červené víno / Region: Bordeaux – Pomerol
Koncentrované, precizní, zdánlivě odvážné, staromódní víno pomerolského typu. Vůně
zeminy, švestky, kakaa, tabáku a slivoně…Gazin je umístěn ve východní části apelace, kde je
podloží převážně jílové a vápencové. Rozloha vinice je 26 hektarů, což je na poměry
Pomerolu nadprůměr. Sousedi jsou L`Evangile a Pétrus. Použité odrůdy: Merlot (80%),
Cabernet Franc (15%) a Cabernet Sauvignon (5%). Víno zraje na baricích (z 50% nových) po
dobu 15-18 měsíců.
0,75 / 4.800,-kč

Château Prieure Lichine
Červené víno / Region: Margaux - Quatrieme Grand Cru Classe in 1855.
Špičkové víno z distriktu Margaux. Jeho vinice jsou rozloženy mezi 40 různých parcel v celé
apelaci. Bývalý majitel pan Alexis Lichine výrazně investoval do nových vinic a technologie. V
současnosti je vinařství vedeno jeho synem - Sashou za přispění "vinařského guru" Michela
Rollanda v pozici konzultanta. Díky vyšímu obsahu Merlotu je charakter tohoto vína ovocný,
hedvábný a velmi aromatický. Odrůdy: Cabernet Sauvignon 65% Merlot 30%, Petite Verdot
5%.
r.1994 – 0,75 / 5600,-Kč
r.1996 - 0,75 / 3.200,-Kč

Chateau Canon 1997,Saint Emilion 1er Grand cru classé B
Červené víno / Region: Bordeaux - Saint Emilion
Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 75% Merlot a 25% Cabernet Franc
vypěstovaných na vinicích francouzské vinařské oblasti Bordeaux Libournais - Saint Emilion
Vinařství ve vlastnictví Chanel. Jedna z hvězd St. Emilionu.
Průměrné stáří keřů je 27 let. Víno zraje v dubových sudech z nichž až 70% je nových.
Maximální použití šetrných technologií při pěstování, sklizni i zpracování révy.
Víno syté barvy, bohatého buketu a intenzivní chuti Merlotu.
Ideální ke grilovaným masům v kombinaci s komplikovanějšími omáčkami.
0,75 / 4500 Kč

Chateau Figeac 1995,1er Grand cru classé
Červené víno / Region: Bordeaux - Saint Emilion
Jedinečný terroir, charakteristický třemi terénními vlnami čtvrtohorních nánosových štěrků,
sahající místy až do hloubky sedmi metrů, je podstatou věhlasu Figeacu a má zásadní vliv na
kvalitu a senzorický výraz jeho vín. Půdy mají výjimečný vinohradnický potenciál, který
přestavuje téměř vyrovnaný poměr tří pěstovaných odrůd: Merlot, Cabernet Franc a
Cabernet Sauvignon, což je unikát v celém regionu Bordeaux. Impozantně vyzrálé, bohaté a
koncentrované víno se skvělou barvou a nádherným buketem, s ohromující krémově vyzrálou
hroznovou chutí, velikou delikátností a nádhernou kořeněnou chutí.
0,75 / 6.500 Kč

Château Cheval Blanc 1998, 1er Grand Cru Classé A
Červené víno / Region: Bordeaux - Saint Emilion
55% Cabernet Franc a 45% Merlot. Tmavá barva černého rybízu. Bohaté a komplexní aroma s
tóny koření, vanilky a zralých malin. Čistá a svěží chuť s hedvábnými, hladkými ale mohutnými
tříslovinami. Velmi dlouhý, nikdy nekončící závěr. Zraje 18 měsíců v nových dubových sudech.
Velmi dobré víno s dlouhým potenciálem. Ročně se vyrobí pouze 50 až 60 tisíc lahví.
0,75/ 30.000 Kč

Chateau Haut Batailley 1995
Červené víno / region: pauillac,Cinquieme Grand Cru Classe in 1855.
Château Haut-Batailley je typický zástupce vín z apelace Pauillac. François-Xavier Borie stojí v
čele zámku Haut-Batailley a díky jeho výjimečné práci se na 22 hektarech vinic rodí jedno
z nejlepších vín v Pauillac. Je zařazeno jako páté Grand Cru (Cinquieme Grand Cru Classe in
1855.) ve slavné klasifikaci z roku 1855 Cabernet Sauvignon, Merlot a Cabernet Franc, tvoří
elegantní, rafinovaná a velmi klasická vína v Pauillac. S ročníkem 1996 si panství HautBatailley klade vysoké cíle. Víno je již připraveno k pití,ale zároveň má ještě potenciál
k dalšímu zrání.
0,75 / 5000,-kč

Chateau Mouton Rothschild 1998
Červené víno / region: pauillac
Vinařství bylo původně známé jako Château Brane-Mouton. Roku 1853 se však změnilo, když
statek zakoupil baron Nathaniel de Rothschild. V roce 1855 bylo chateau zařazeno do
kategorie deuxieme cru, roku 1973 Château Mouton-Rothschild postoupilo do kategorie
premier cru. Velmi bohaté aroma – vyzrálé ovoce, ostružiny, černý rybíz, dubovost, vanilka,
mocca, cedrové dřevo. Plné, kulaté tělo a rafinované třísloviny v harmonii s tóny vyzrálého
ovoce, marmelád, topinek, karamelu a koření. Každý ročník má vlastní etiketu. Fermentace
probíhá v dřevěných tancích, dále 19–22 měsíců v nových sudech. 77 % Cabernet Sauvignon,
12 % Merlot, 9 % Cabernet Franc, 2 % Petit Verdot
0,75 / 28.000,-Kč

Itálie
Pinot Grigio DOC Colterenzio
Bílé víno / Region: Itálie - Alto Adige
Plné, suché, s finesou, s decentní vůní ovoce a dlouhým závěrem. Hrozny pocházejí z vyskoko
položených vinic v okolí městečka Girlan. Víno zraje v nerezových tancích.
0,75 / 790 Kč

Chardonnay „Altkirch“ DOC Colterenzio
Bílé víno / Region: Itálie - Alto Adige
Delikátní, odrůdově charakteristická vůně po exotickém ovoci s dobře zakomponovanou
kyselinou.
0,75 / 690 Kč

Sauvignon „Prail“ DOC Colterenzio
Bílé víno / Region: Itálie - Alto Adige
Na chladných, strmých a jílovitých půdách Eppanu dává Sauvignon eleganci a plnost
s okouzlující vůní po rozkvetlém bezu, angreštu a jemných bylinách. Je řízný, rozhodný, skvělý.
0,75 / 890 Kč

Soave Classico „San Michele“ DOC Ca Rugate
Bílé víno / Region: Itálie - Veneto
Suché bílé víno z odrůdy Garganega, z vinice „San Michele“. Je jiskrné, s vůní připomínající
sladké luční květy, byliny, heřmánek a jemnou mateřídoušku. Je suché a velice líbivé
0,75 / 680 Kč

Gavi di Gavi DOCG Villa Sparina
Bílé víno / Region: Itálie – Piemonte
Velice živé víno z odrůdy Cortese. Je zářivé barvy s květnatou vůní, s jemným tónem broskve.
Plná a jemná chuť, velice jemné aroma. Vynikající k rybám a plodům moře. Víno zraje
v nerezových tancích.
0,75 / 950 Kč

Rosé Barbera „Montej“ DOC Villa Sparina
Růžové víno / Region: Itálie – Piemonte
Mladé, svěží a příjemné víno z odrůd Barbera a Dolcetto. Vyzrálé v nerezových tancích. Velice
příjemné a nekomplikované víno s vlastním charakterem.
0,75 / 650 Kč

Valpolicella „Rio Albo“ DOC Ca Rugate
Červené víno / Region: Itálie – Veneto
Suché svěží červené víno z odrůd Corvina, Rondinella a Corvinone z vinic u Crosary. Víno zraje
v nerezových tancích a zachovává si příjemnou ovocnou svěžest, čistotu a vůni připomínající
černé višně. Má jemné třísloviny a je lehčího charakteru.
0,75 / 680 Kč

Merlot DOC Colterenzio
Červené víno / Region: Itálie – Alto Adige
Plné, výrazné s vůní vyzrálých červených plodů a koření. Šťavnaté, kulaté, líbivé.
0,75 / 680 Kč

St. Daniel Pinot Nero Riserva DOC
Červené víno / Region: Itálie – Alto Adige
Staré keře polohy St. Daniel v lokalitě Siebeneich u Terlanu dávají každoročně velice
konstantní kvalitu. Snad nejlepší červené sklepa cena / výkon.
0,75 / 1180 Kč

Barbera di Monferrato „Montej“ DOC Villa Sparina
Červené víno / Region: Itálie – Piemonte
Červené víno odrůdy Barbera, výrazné rubínové barvy s vůní po vyzrálých hroznech. Je
ovocné, kulaté, velice líbivé. Zraje z 80% v nerezových tancích a z 20% v bariku. Velice
příjemné a úspěšné víno k širokému užití.
0,75 / 650 Kč

Chianti Classico 2016 DOCG Castello di Verrazzano
Červené víno / Region: Itálie – Toscana
Lisované z odrůdy Sangiovese s malou příměsí (5%) Cannaiola. Zraje jeden rok ve velkých
sudech, poté v láhvi. Tradiční Chianti Classico, tělnaté, vyvážené, šťavnaté, s tóny třešní a
koření. Skvělé k salámům, sýrům, pečenému i grilovanému masu.
0,75 / 850 Kč

Brunello di Montalcino 2013 DOCG Lisini
Červené víno / Region: Itálie – Toscana
Víno z odrůdy Sangiovese grosso (Brunello) z vinic rodiny Lisini. Ruční výběr hroznů, jemné
lisování a následné zrání přes tři roky ve velkých sudech ze slavonského dubu. Víno je
brilantní rubínové barvy, která jde stárnutím do oranžové. Ve vůni je mimořádně elegantní
s tóny podhoubí, červených peckovin, tabáku a fialky. V chuti je plné, harmonické, vyvážené a
velice dlouhé. Klasické víno aristokratického charakteru.
0,75 / 2500 Kč

Sassicaia, Bolgheri DOC Tenuta San Guido
Červené víno / Region: Itálie – Toscana
Kultovní víno Itálie, které je považováno za světovou špičku. Pochází ze západního pobřeží
Toskánska od Bolgheri, kde je vynikající mikroklima pro Cabernet Sauvignon, který tvoří 85%
vína, zbylých 15% je Cabernet Franc. Víno zraje 18 měsíců v barikových sudech, poté v láhvi.
Je plné, koncentrované, elegantní s komplexní a hlubokou vůní se skvělou strukturou. Velké
víno.
0,75/r.1999 - 0,75 / 30.000,- Kč
0,75/r.1997 – 0,75 / 15.000,-Kč

Rakousko
HILLINGER Gelber Muskateller
Víno slámově žluté barvy se zelenými odlesky. Ve vůni najdete lehké animální tóny s dotekem
muškátu,černého bezu a broskví. V chuti je víno velmi svěží a ovocné,doplněné příjemnou
kyselinkou… Gelber Muskateller vás bude bavit!
0,75 / 630,- Kč

HILLINGER Grüner Veltliner
Neznámější rakouská odrůda mezi bílými víny. V aroma potěší tóny exotického ovoce,stejně
jako typická kořenitost. Víno je lehké a svěží – skvěle doprovodí saláty,rybí pokrmy,ale lze ho
vychutnat i samotné.
0,75 / 630,-Kč

Hillinger Pinot Noir terroir 2011
Elegance,rafinovanost,noblesa - to vše je ztělesněno v našem Pinot Noir, vaše smysly budou
jistě souhlasit.
Ovocné aroma červených plodů doplňuje kořenitost a zemitost. To vše je podtrženo zráním
v dubových sudech. Dlouhá struktura taninů končí velkolepým nezapomenutelným závěrem.
Pokud existuje synonymum pro elegantní kvalitu vína přijímanou po celém světě, je to Pinot
Noir.
0,75 / 1500 Kč

Portugalsko
Quinta de Cidrô Chardonnay Reserva
Bílé víno / Region: Portugalsko-Douro
Svěží chuť a decentní vůně vanilky, čerstvého ovoce, zralých broskví a meruněk, s nádechem
dubového dřeva. Plné tělo a dlouhotrvající lahodný závěr. Ideální víno k rybám, korýšům a
pokrmům portugalské kuchyně. 6 měsíců zrání v nových sudech z portugalského dubu.
0,75 / 850 Kč

Quinta dos Aciprestes Douro DOC
Červené víno / Region: Portugalsko-Douro
Intenzivní vůně rozinek, švestek a třešní. Výrazné aroma zralého ovoce na patře, znamenitá
struktura, příjemný tanin, plné tělo a čokoládovost. Jedno z nejhezčích vín naší nabídky ve své
kategorii. Je schopné dosáhnout hodnocení i kolem 90 bodů. Má dlouhý potenciál. Skvěle
doplňuje výrazná masitá jídla, zvěřinu a sýry. 12 měsíců zrání v sudech z francouzského a
amerického dubu. Odrůdy-Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz
0,75 / 750 Kč

Španělsko
Marqués de Thomares - Crianza
Červené víno / Region:Rioja
Snadno srozumitelné červené víno ze 100% odrůdy Tempranillo. Aroma zralých třešní, pepře,
vanilky, pínií a koření. Je měkké a harmonické na patře. Zraje dvanáct měsíců ve výhradně
nových dřevěných sudech barrigues. Ve srovnání s ostatními víny Rioja není tak oxidativní a
alkalické, ale spíše elegantní, aniž by mu scházela struktura a tělo.
0,75 / 750 Kč

Rioja Gran Reserva 2011 „Viňa Imas“ Baron de Ley
Červené víno / Region:Rioja
90% Tempranillo a 10% Cabernet Sauvignon. Dva roky zrání ve výhradně nových barrigues a 5
let v láhvi dává této vynikající Gran Reservě komplexní aroma ostružin, třešní, čokolády a
obsáhlé tělo. Při ochutnávce časopisu „Feinschmecker“ se Gran Reserva Viňa Imas umístila
mezi dvěma sty Reservami na prvním místě!
0,75 / 1490 Kč

Kalifornie
Chateau Ste Michelle - Chardonnay
Bílé víno / Region: Kalifornie – Columbia Valley
Světlá, nazlátlá barva a výrazná vůně tropického ovoce. Banány, ananas, citrusy, vanilka
dubovost, smetanovost. V chuti kulaté, lahodné, navazuje na vůni a je hezky svěží. Universální
barrikované Chardonnay pro každou příležitost. K jídlu i samostatně. Ve své třídě a
v porovnání s jinými kalifornskými víny na trhu určitě nezklame. Klasika z Kalifornie.
0,75 / 730 Kč

Clarkson Estate -Zinfandel
Červené víno / Region: Kalifornie - Napa Valley
Zajímavá vůně vyzrálého sladkého ovoce kombinovaná z divokými bylinkami, pepřem a
dotekem živočišnosti. Chuť navazuje na vůni, je ovocná, lehce kořeněná, nekomplikovaná a
připomíná jahodový džem. Měkké třísloviny a aroma tmavých bobulí v závěru. Klasický
přestavitel odrůdy. Opět universální použití s jídlem i samostatně.
0.75 / 730 Kč

Chile
Chardonnay - Errazuriz Estate
Bílé víno / Region: Chile – Casablanca Valley
Zelenkavě zlatá barva, Chardonnay řady Estate vyjadřuje v plné intenzitě ovocný charakter
této odrůdy. Tóny ananasu, papajy, exotického ovoce mají lehce navrch oproti citrusům a
citrónovému květu. To vše podtrženo známkami zrání na bariku. Jadrná kyselost udržuje svěží
projev vína, struktura je velmi smetanová až do elegantního konce. Errazuriz je špičkové
chilské vinařství produkující vína výhradně z vlastních vinic.
0,75 / 700 Kč

Carmenere Errazuriz Estate
Červené víno / Region: Casablanca Valley
Francouzská odrůda Carmenère se v Chile velmi dobře aklimatizovala a je dnes často
nazývána „chilský Merlot“. Toto víno má tmavou intenzivní barvu a kořeněný charakter
s výrazem tmavých bobulí. Komplexní aroma sladkého koření, fíků a tabáku. Na patře je plné,
zakulacené s jemným taninem v dlouhém závěru. Víno dozrává několik měsíců v sudech
z amerického dubu.
0,75 / 650 Kč

Argentina
Domaine Bousquet - Chardonnay
Bílé víno / Region: Tupungato Valley
Chardonnay z vinařsví Domaine Bousquet kombinující argentinský a francouzský styl vína.
Jasně zlatavá barva dobré intenzity. Výrazné tropické ovoce ve vůni: ananas, mango, broskve
s decentní svěžestí a mineralitou. V chuti plná ovocnost, svěžest, kulatost a rovnováha od
chuťového nástupu po dochuť.
0,75 / 650 Kč

Piedra Negra Malbec Reserva
Červené víno / Region: Argentina – Valle de Uco
Bohatá vůně, tóny zralého ovoce se špetkou pražení se zde mísí s kořenitostí a aroma vanilky.
Víno má hezkou strukturu, plnou a vyrovnanou chuť, velmi jemný tanin a náznak kouře v
závěru
0,75 / 730 Kč

JAR
Sauvignon Blanc „Constantia“ Buitenverwachting
Bílé víno / Region: JAR – Coastal
Sauvignon z hroznů regionu Constantia, ve kterém Holanďan Simon van Stel v 17. století jako
první započal s kultivovaným pěstováním révy v jižní Africe. Tento Sauvignon Blanc prezentuje
přímočaré, minerální, šťavnaté ovocné víno s jemně kořeněným dozvukem a je považováno za
nejlepší v jižní Africe!
0,75 / 730 Kč

Kanonkop Pinotage
Červené víno / Region: Stellenbosch
Výrazná, silná vůně kouře v kombinaci s živočišností, typickou pro Pinotage. Tóny lékořice,
čokolády a vyzrálého ovoce přecházející až do povidel. Chuť navazuje na vůni. Je bohaté,
obsáhlé, s dominantní ovocností, tříslovinou a s dlouhým kouřovým závěrem
Nejslavnější Pinotage z Jižní Afriky. Hrozny pochází z 55 let starých vinohradů.
0,75 / 1800 Kč

Nový Zéland
Sauvignon blanc Mount Rilley
Suchý a svěží tradiční Sauvignon z Nového Zélandu, z rodinného vinařství Mount Riley. Lehce
slámová barva se zelenkavými odlesky. Komplexní vůně exotického ovoce, růžového grepu,
citrusů společně s dotekem bylin a angreštu. Chuť výtečně ovocně plná a intenzivní spolu s
osvěžující kyselinou
0,75 / 750 Kč

