VÍNA PO SKLENIČCE 0,15l
ŠUMIVÁ VÍNA / SPARKLING WINES
Bohemia sekt brut

57 CZK

Bohemia sekt demi sec růžové

57 CZK

PROSECCO
ITÁLIE / ITALY
Prosecco Spago Frizzante, DOC Treviso, Bortolomiol

95 CZK

BÍLÁ VÍNA / WHITE WINES
ČESKÁ REPUBLIKA / CZECH REPUBLIC
Veltlínské zelené 2016, kabinet, Šoman, Dolní Dunajovice

84 CZK

Sauvignon 2016, pozdní sběr, Mutěnice, Mokruša

97 CZK

ITÁLIE / ITALY
Verdicchio dei Castelli di Jesi Misco 2016, Tenuta di Tavignano, Marche, Itálie
155 CZK
ČERVENÁ VÍNA / RED WINES
ČESKÁ REPUBLIKA / CZECH REPUBLIC
Frankovka 2016, pozdní sběr, Dolní Dunajovice, Šoman

97 CZK

ITÁLIE / ITALY
Chianti DOCG 2015, Toskánsko, Fattoria Ormanni

84 CZK

FRANCIE / FRANCE
Reserve de l´Aube 2016, Cuvée, Pere Anselme

60 CZK

CHAMPAGNE
Blanc de Blanc Grand Cru Chouilly, A.R. Lenoble

1 695 CZK / 1 187 CZK

Cuvée je vyrobeno pouze z odrůdy Chardonnay z prestižní Grand Cru vinice v Chouilly v Cote de Blancs a proto také nese název
Blanc de Blancs Chouilly. Část vína zraje v dřevěných dubových sudech. Díky následnému delšímu zrání ve sklepě, po dobu
minimálně 3 let, je víno plnější a máslovější. Zlatavé barvy s lehkým zeleným tónem, typickým pro Blanc de Blancs. Ve vůni
převládají florální tóny s lehkým dotykem dřeva. V chuti převládají krémové tóny doplněné bílým ovocem.
De Saint Gall 1er Cru de Blancs

1 625 CZK / 1 138 CZK

De Saint Gall je světlé zlaté barvy s lahodící aromatickou. Vyznačuje se příjemnou harmonickou rovnováhou mezi plností a
lehkostí.

ŠUMIVÁ VÍNA / SPARKLING WINES
ČESKÁ REPUBLIKA / CZECH REPUBLIC
Château Radyně
395 CZK / 277 CZK
Tento sekt je připravený tradiční metodou kvašením v lahvi. Je jedinečný nízkým obsahem zbytkového cukru, který jej řadí do
kategorie Extra brut. Dává tak vyniknout dokonalé harmonii a ušlechtilé perzistenci chuti předurčené dlouhým ležením sektu na
kvasinkách. Právem se řadí mezi špičku sektů z České republiky. Již od roku 1945.
Bohemia sekt brut
255 CZK / 179 CZK
Toto vysoce ušlechtilé šumivé víno má jemnou a svěží vůni, harmonickou chuť s příjemně vystupujícími kyselinkami a jemné
dlouhotrvající perlení.
Bohemia sekt demi sec růžové
255 CZK / 179 CZK
Má krásnou, lososově růžovou barvou, svěží, jemnou ovocnou vůní a nasládlou, polosuchou chutí. Jeho cuveé je složeno
z pečlivě vybíraných modrých hroznů. Jemné, dlouhotrvající perlení povzbudí k chuti především v kombinaci s dezerty nebo
zmrzlinou.
Bohemia sekt nealkoholický
255 CZK / 179 CZK
Za harmonicky vyváženou chuť vděčí nealkoholický Bohemia Sekt náročnému a šetrnému způsobu odebrání alkoholu ve vakuu,
při kterém zůstávají nejlépe uchovány aromatické látky, sektu a vínu vlastní. Vzdát se tak můžete alkoholu, ale ne opojné chuti
kvalitního sektu.
ITÁLIE / ITALY
Prosecco Spago Frizzante, DOC Treviso, Bortolomiol
455 CZK / 319 CZK
Víno je vstupním vínem vinařství Bortolomiol a pochází ze slunné oblasti Treviso. Jemnější perlení, lehčí a svěží chuť předurčují
toto víno jako ideálního partnera pro aperitiv či k posezení s přáteli.
Prosecco Miol Extra dry, DOC Treviso, Bortolomiol
555 CZK / 389 CZK
Víno světle žluté barvy, svěží jemné ovocité vůně a harmonické sladší chutě potěší každého milovníka ovocnějších šumivých vín.
Hrozny pochází ze sluncem zalitých vinic z oblasti Treviso.

BÍLÁ VÍNA / WHITE WINES
ČESKÁ REPUBLIKA / CZECH REPUBLIC
Veltlínské zelené 2016, kabinet, Šoman, Dolní Dunajovice
395 CZK / 277 CZK
Víno jemně zlatavé barvy se zelenkavými odlesky. Ve vůni svěží ovoce s minerálním podtónem. Na chuti se snoubí svěží ovocnost
s ušlechtilostí zeleného pepře.
Sauvignon 2016, pozdní sběr, Mutěnice, Mokruša
555 CZK / 389 CZK
Suché, osvěžující víno s aromatickou planých zelených broskví a dozrávajících angreštů. Chuť je šťavnatá, pobízivá s pikantností
křupavé nektarinky a dotekem černého rybízu.
Ryzlink Rýnský 2016, pozdní sběr, Čejkovice, Ilčík
575 CZK / 403 CZK
Víno světle žluté barvy zajímavé bylinkové vůně, lipového květu i citrusů. V chuti je víno plné, harmonické s olejovou konzistencí.
Potěší všechny milovníky této královské odrůdy.
Ryzlink Vlašský 2009, pozdní sběr, Liščí vrch, Mikulov, Mikrosvín
585 CZK / 410 CZK
Odrůda Ryzlink Vlašský zažívá své znovuzrození kdy zejména po revoluci prakticky zmizela z trhu. Toto víno je světlé barvy se
zelenkavým odleskem. Víno odráží terroir a vysokou mineralitu, její stopy najdete jak ve vůni, tak v chuti. Víno je dlouhé a plné
s bylinkovou dochutí
ITÁLIE / ITALY
Verdicchio dei Castelli di Jesi Misco 2016, Tenuta di Tavignano, Marche, Itálie
755 CZK / 529 CZK
Verdicchio Misco jehož název je odvozen z latinského názvu zdejší řeky Musone, patří k tomu nejlepšímu bílému vínu oblasti
Marche. Vinice pro výrobu tohoto vína se nachází zhruba 280 metrů nad mořem. Mají jihovýchodní orientaci a jilovo-vápencové
podloží. Ruční sběr a následná selekce hroznů na třídícím stole pak zajistí jen ty nejlepší hrozny v nejlepší kvalitě. Vinifikace
probíhá v nerezových tancích metodou řízeného kvašení a zrání po dobu 6 měsíců na vlastních kvasinkách. Na závěr pak víno
stráví minimálně 4 měsíce v lahvi. Víno jiskřivé slámově žluté barvy. Bohaté a výrazné aroma zralého ovoce, sladkých mandlí,
anýzu a citrusové kůry. V chuti je víno plné a košaté, jemně kořenité s minerálním dotekem na závěr. Skvělé gastronomické víno
s bohatým uplatněním však nejlépe vynikne s mořskými plody či drůběžím masem. Toto víno již tradičně získává ta nejvyšší
hodnocení.
NĚMECKO / GERMANY
Riesling Mineral trocken 2016, Nahe, Weingut Schönleber
995 CZK / 697 CZK
Jak již název napovídá jedná se především o minerální typ Ryzlinku. Na nose je víno převážně ovocité s lučním kvítím a jemným
petrolejovým tónem. V chuti je pak svěží pitelné s křupavou kyselinkou a výrazným minerálním koncem.

RŮŽOVÁ VÍNA / ROSÉ WINES
ČESKÁ REPUBLIKA / CZECH REPUBLIC
Zweigeltrebe rose 2016, pozdní sběr, Dolní Dunajovice, Šoman
395 CZK / 277 CZK
Klasický zástupce lehkého ovocitého růžového vína pro každý okamžik. Pitelnost a šťavnatost tohoto vína podtrhuje příjemná
chuť lesních jahod.
ITÁLIE / ITALY
Grand Cuvée Rosé 2016, Domaine La Grange, Languedo
445 CZK / 312 CZK
Rosé z řady "Tradice" je perfektní víno pro léto. Svojí intenzivní ovocnou vůní a chutí je ideálním společníkem pro grilované
pokrmy. Barvaje výrázná tmavě růžová. Ovocné aroma divokých bobulí, měkké tóny bylin. Jemná a krémová na patře,
integrovaná kyselost a složitost, elegantní ale zároveň plná chuť. Fantastické růžové!

ČERVENÁ VÍNA / RED WINES
ČESKÁ REPUBLIKA / CZECH REPUBLIC
Frankovka 2016, pozdní sběr, Dolní Dunajovice, Šoman
445 CZK / 312 CZK
Frankovka je starobylá modrá moštová odrůda. Tmavě rubínová barva, kořenitost a ovocitost jsou hlavními přednostmi tohoto
vína. Chuť je hebká a sametová.
Rulandské Modré 2015, výběr z hroznů, Čejkovice, Ilčík
585 CZK / 410 CZK
Plnější a spíše burgundský zástupce této odrůdy ve světě známe jako Pinot Noir. Na nose převládají spíše florální tóny a
podhoubí, chut červeného ovoce na konci vystřídají bylinky a jemné taniny.
Zweigeltrebe 2015, pozdní sběr, St. Poddvorov, Súkal
585 CZK / 410 CZK
Milan Sůkal patří k nejlepším výrobcům červených vín u nás. Jeho Zweigeltrebe což je kříženec odrůd Svatovavřinecké a
Frankovka je velmi příjemné a hravé odrůdové víno plné ovoce, potěší každého milovníka ovocných lehkých vín.
ITÁLIE / ITALY
Chianti DOCG 2015, Toskánsko, Fattoria Ormanni
395 CZK / 277 CZK
Toto vstupní Chianti se vyrábí se z vlastních vinic z v Poggibonsi mimo hranice historické části Chianti nazývané Černý Kohout.
Odrůdu Sangiovese doplnuje Merlot, který je zastoupen pouze 10% Je to všestranné víno, svěží, příjemné od prvních měsíců
života, bez hluboké barvy. Připomínající vůni červených plodů, jako jsou třešně a jahody.
FRANCIE / FRANCE
Reserve de l´Aube 2016, Cuvée, Pere Anselme
295 CZK / 207 CZK
Povedené cuvée z jižní Francie vyrobené z odrůd Merlot a Syrah. Víno má tmavou barvu s rubínovými odlesky. Jeho aroma
připomíná tmavé lesní ovoce, vanilku a lehkou stopu koření. V ústech je víno svěží a ovocné s příjemnou dochutí.
Lirac Rouge 2015, Chateau Aqueria, Rhone, Francie
625 CZK / 438 CZK
Vinice pro výrobu tohoto vína se nacházehí severovýchodně od zámku na terasách kde je přávžně jílovité podloží s oblázky které
zde zanechala řeka. Víno zraje ze 30% ve francouzských dubových sudech použitých mezi 1-5 let. Na nose se rozvíjí tóny kávy,
kakaa, lékořice a jemné fialky. Středně plné, kořenité víno s jemnými nasládlými taniny
Chateauneuf du Pape 2014, Vallée du Rhone, Vieile Julienne
1 990 CZK / 1 393 CZK
Již v roce 1933 vytvořil baron Leroy pravidla výroby vína této apelace, které ctíme dodnes. Limitovaná produkce hroznů, ruční
sběr a třídění hroznů, vybrané druhy hroznů a terroir. Proto již po 5 generací používají pro výrobu Chateauneuf du Pape ve
Vieille Julienne odrůdy Grenache, Syrah, Mourvedre, Cournoise, Cinsault ale i velmi raritní odrůdy Muscardin a Vaccarése. Práce
ve vinici probíhá v biodynamickém režimu, který se pak o to více projevuje v charakteru vína. Dvojí selekce hroznů, přírodní
kvasinky a zráni 12 měsíců ve velkém sudu. Víno není filtrováno a pochází ze 60 let starých keřů.

SLADKÁ VÍNA / SWEET WINES
ČESKÁ REPUBLIKA / CZECH REPUBLIC
Ryzlink vlašský 2013, ledové, D. Dunajovice, Šoman, ČR 0,5l
1 195 CZK / 837 CZK
Vůně medu a sušených rozinek je to první, čím Vás okouzlí toto víno. Následně můžeme cítit aroma vlašských ořechů a citrusově
exotický buket. V chuti můžeme cítit jemné botritické tóny upomínající na čerstvé žampiony. Šťavnatá kyselinka dává vínu svěží
charakter doplněný o chuť exotického sušeného ovoce.
ITÁLIE / ITALY
Moscato d’Asti 2014, Piemonte, A. Agricola 499, Itálie 0,7l
495 CZK / 347 CZK
Víno z odrůdy Muškát (Moscato), má tóny exotického ovoce a čerstvé máty. Jemně perlivé, harmonické a nasládlé, svěží
s nízkým obsahem alkoholu a harmonickou kyselinou.

Všechna vína z naší vinotéky lze zakoupit s sebou se slevou 30% / ČERVENÉ PÍSMO.

