FRANKOVKA ROSÉ

365,- Kč

0,75 l

RYZLINK VLAŠSKÝ

0,75 l

440,- Kč

385,- Kč

NERONET

0,75 l

395,- Kč

pozdní sběr, suché
Dostatečně oplývá plností a noblesní ovocitostí směsi
vyzrálého červeného ovoce. Typická kořenitost se neztrácí.

0,75 l

350,- Kč

pozdní sběr, suché
Víno světle žluté barvy. Intenzivní ovocná vůně zelených broskví
je doplněna kouřovými tóny. Dlouhá a hramonická chuť s pikantní
kyselinkou je podtržena příjemnou mineralitou.

MUŠKÁT MORAVSKÝ

pozdní sběr, polosuché
Plné strukturované víno plné chuti zeleného čaje s tropickým
ovocem a karamelem.

kabinet, polosuché
Delikátní vůně vyzrálé bílé dužniny s tóny limetky a žlutého
ovoce.
červená vína

SYLVÁNSKÉ ZELENÉ

pozdní sběr, polosuché
Vyzrálá zavářená jahoda je ve vůni i chuti doplněná o jemné tóny
malinového cukru.

TRAMÍN ČERVENÝ
bílá vína

0,75 l

vinarství
bábícek vacenovský

bílá vína

růžová vína

rodinné vinarství
hrabal

0,75 l

350,- Kč

pozdní sběr, suché
Víno světle žluté barvy. Jemná muškátová vůně je doplněna vůní
přezrálých hroznů. V ovocné chuti se projevují sušené meruňky
se svěží kyselinkou. Elegantní a harmonické víno pro milovníky
aromatických vín.

CHARDONNAY

0,75 l

385,- Kč

PÁLAVA

0,75 l

395,- Kč

pozdní sběr, polosuché
Víno světle žluté barvy. V intenzivní ovocné vůni se objevuje
mango a mučenka. V chuti je dlouhé, s výrazným projevem
tropického ovoce a se svěží kyselinkou. Elegantní a harmonické
víno.

růžová vína

červená vína

výběr z hroznů, suché
Víno žluté barvy. Květnatá vůně fialek je doplněna jemnými
citrusovými tóny. V chuti je dlouhé, extraktivní s výrazem
čerstvých mandarinek a svěží kyselinkou. Smyslné víno pro
milovníky aromatických vín.

DIECI ANNI PRIMITIVO SALENTO 0,75 l 550,- Kč
IGP Puglia, Feudi di Guagnano
Nádherná rubínová barva, vůně lesního ovoce, chuť ovoce a
čokolády. Výborné víno s příjemnou dochutí.

SANTA CRISTINA ROSATO

0,75 l

410,- Kč

IGP Toscana
Toto rosé má růžovou barvu s třešňovými odstíny. Má ovocné
aroma s tóny červeného ovoce. Vyvážená a harmonická chuť
s delším ovocným závěrem.

ALERGENY

Všechna vína obsahují oxid siřičitý.

