Vinný lístek
Vína bílá rozlévaná
Veltlínské zelené (víno suché)

0,2 l

40 Kč

Chardonnay (víno polosladké)

0,2 l

40 Kč

Vína bílá s přívlastkem
Veltlínské zelené - pozdní sběr
Vůně je bohatá, objevují se tóny lipového květu, doplněné decentní
mandlovinkou. Chuť kořenitá s harmonickou kyselinkou.
Велтлинское зеленое – поздний сбор
Богатый букет с тонами цветов липы, дополненный
изящным вкусом миндаля. Пряный вкус с гармоничной кислинкой.
Grűner Veltliner - late harvest
A rich scent with hidden tones of lime blossoms, completed with a medium
almond scent. A spicy flavor with harmonic acidity.
Grüner Veltliner - Spätlese
Der Duft ist reichhaltig, es tauchen Töne der Lindenblüte auf, ergänzt durch
dezentes Mandelaroma. Der Geschmack ist würzig mit harmonischer Säure.

0,75 l

360 Kč

Alergen 12 – všechna vína obsahují oxid siřičitý

Vína bílá s přívlastkem
Chardonnay - pozdní sběr
Příznačné pro toto víno je jeho výrazný ovocný buket, ve kterém můžete rovněž
postřehnout jemné citrusové tóny smíchané s medovostí přezrálých hroznů.
Шардоне – поздний сбор
Свежее вино с выразительным фруктовым букетом, с преобладающими
тонами тропических фруктов. Вкус полный, экстрактивный, с пикантной
кислинкой.
Chardonnay - late harvest
Indicative of this wine is its fragrant fruity bouquet, in which you may also
sense gentle citrus tones mixed with the honey-like flavor of the well-ripened
grapes.
Chardonnay - Spätlese
Charakteristisch für diesen Wein ist sein ausgeprägtes Fruchtbukett, in dem
Sie ebenso feine Zitrustöne wahrnehmen können, die mit der Honigsüße
überreifer Trauben gemischt ist.

0,75 l

360 Kč

Alergen 12 – všechna vína obsahují oxid siřičitý

Vína bílá s přívlastkem
Ryzlink vlašský KVEVRI - moravské zemské víno, oranžové
Oranžové víno zaujme krásnou jantarovou barvou s oranžovými odstíny.
Ve vůni se rozvíjí jemné tóny sušených rozinek, mandarinek a zeleného čaje.
Víno bylo vyrobeno vůbec nejstarší popsanou technologií na světě.
Technologií starší více jak 8 tis. let.
Welschriesling Kvevri, orange wine
This Orange wine will catch your eye with it's beautiful amber-like color with
orange shades. This wine was made with the oldest technology ever described
in the world. A technology, that is older than 8 thousand years.
Welschriesling Kvevri
Dieser Orange Wein wird Sie mit seiner schönen bernsteinfarbenen Farbe mit
orangen Farbtönen begeistern. Dieser Wein wurde mit der ältesten Technologie
hergestellt, die jemals auf der Welt beschrieben wurde. Eine Technologie,
die älter als 8000 Jahre ist.

0,75 l

690 Kč

Alergen 12 – všechna vína obsahují oxid siřičitý

Vína červená rozlévaná
Frankovka (víno suché)

0,2 l

40 Kč

Cabernet Sauvignon (víno polosladké)

0,2 l

40 Kč

Vína růžová a červená s přívlastkem
Rulandské modré rosé - pozdní sběr
Je víno, které určitě zaujme svou elegantní barvou a krásnou, svěží,
velmi intenzivní vůní s dominujícími ovocnými tóny.
Руландское синее (Пиноt Нуар) розовое - поздний сбор
Вино, которое, конечно же, заинтересует своим элегантным цветом
и очень красивым, свежим, весьма интенсивным букетом
с доминирующими фруктовыми тонами.
Pinot Noir rose – late harvest
The wine has an elegant pink colour and a beautiful, fresh and very intensive
aroma with dominating fruity tones.
Blauer Burgunder rose - spätlese
Der Wein hat eine elegante rosa Farbe und einen schönen, frischen, sehr
intensiven Duft mit dominierenden Fruchttönen.

0,75 l

360 Kč

Alergen 12 – všechna vína obsahují oxid siřičitý

Vína růžová a červená s přívlastkem
Dornfelder - pozdní sběr
Víno zaujme intenzivní barvou s fialovými odlesky. Příjemná vůně černých
višní s tóny hořké čokolády. V chuti dominují ostružiny, je kořenitá, zakulacená
příjemným zbytkem cukru.
Дорнфельдер – поздний сбор
Вино привлекает своим интенсивным цветом с фиолетовыми отблесками.
Приятный букет черной вишни с оттенком горького шоколада.
В пряном вкусе преобладает ежевика, округленная легким остатком сахара.
Dornfelder – late harvest
The wine gets attention for its intense color and purplish reflections. A pleasant
scent of black cherries with tones of plain chocolate. The flavor is dominated
by blackberries, and it is spicy and rounded with a pleasant residue of sugar.
Dornfelder – Spätlese
Der Wein besticht durch eine intensive Farbe mit violetten Reflexen.
Angenehmer Duft roter Sauerkirschen mit Tönen von Bitterschokolade.
Im Geschmack dominieren Brombeeren, er ist würzig und durch angenehmen
Restzucker abgerundet.

0,75 l

360 Kč

Alergen 12 – všechna vína obsahují oxid siřičitý

Vína růžová a červená s přívlastkem
Merlot - pozdní sběr
Víno má krásnou temně rudou barvu. Vůně je ovocná, s výraznými tóny
přezrálých třešní a višní, doplněná jemnou kořenitostí. V chuti je velmi hebké
a sametové s harmonicky sladěnými tříslovinami a příjemnou kyselinkou.
Мерлот - поздний сбор
Вино прекрасного темно-красного цвета. Фруктовый букет с
выразительными тонами переспелой черешни и вишни, дополненный
нежной пряностью. Очень нежный и бархатистый вкус с гармонично
слаженными дубильными веществами и приятной кислинкой.
Merlot – late harvest
A wine with beautiful pigeon’s blood color. The scent is fruity, with strong
tones of over-ripe cherries and black cherries, completed with a fine spiciness.
A very smooth and velvety flavor with harmonically tuned tannins
and pleasant acidity.
Merlot - Spätlese
Der Wein hat eine schöne dunkelrote Farbe. Der Duft ist fruchtig, mit markanten
Tönen überreifer Süß- und Sauerkirsche, ergänzt durch eine feine Würze.
Im Geschmack ist er sehr geschmeidig und samtig mit harmonisch abgestimmten
Gerbstoffen und einer angenehmen Säure.

0,75 l

360 Kč

Alergen 12 – všechna vína obsahují oxid siřičitý

Vína růžová a červená s přívlastkem
Modrý Portugal - pozdní sběr
Barva vína je tmavě rubínová. Vůně je ovocná s tóny zralých višní.
Chuť je harmonická s jemnou tříslovinou.
Синий Португал – поздний сбор
Вино темно-красного цвета. Фруктовый букет с тонами спелой вишни.
Гармоничный вкус с нежными дубильными веществами.
Blauer Portugieser – late harvest
The wine color is a dark ruby red. The scent is fruity with tones of ripe black
cherries. The flavor is harmonic with fine tanning.
Blauer Portugal – Spätlese
Die Farbe des Weins ist dunkel rubinrot. Der Duft ist fruchtig mit Tönen reifer
Sauerkirschen. Der Geschmack ist harmonisch mit einer feinen Säure.

0,75 l

360 Kč

Alergen 12 – všechna vína obsahují oxid siřičitý

Vína růžová a červená s přívlastkem
Petit Verdot - pozdní sběr
Barva vína je tmavě rubínová. Víno má krásné aroma čokolády, dokreslené
jemnými ovocnými tóny přezrálých třešní. V chuti je velmi plné, sametové
s impozantní strukturou tříslovitých látek.
Пeтит вeрдоt – поздний сбор, barrique
Вино темно-красного цвета. Вино с прекрасным ароматом шоколада,
завершенное нежными фруктовыми тонами переспелой черешни.
Насыщенный бархатистый вкус с импозантной структурой
дубильных веществ.
Petit Verdot – late harvest, barrique
The wine color is a dark ruby red. Wine with a beautiful chocolate aroma,
touched by the fine fruity tones of over-ripe cherries. A very full taste,
velvety with an impressive structure of tannins.
Petit Verdot – Spätlese, Barrique
Die Farbe des Weins ist dunkel rubinrot. Der Wein hat ein schönes
Schokoladenaroma, das durch feine fruchtige Töne überreifer Süßkirschen
nachgezeichnet wird. Im Geschmack ist er vollmundig, samtig mit einer
imposanten Struktur der Gerbstoffe.

0,75 l

990 Kč

Alergen 12 – všechna vína obsahují oxid siřičitý

