Vinný list
Wine card

ZWEIGELTREBE

0,75 l

423,- Kč

barrique 2011, suché, alk. 13 %
Plné víno s výraznou ovocnou chutí drobného červeno-černého
ovoce, které se zráním v sudech barrique obohatilo o tóny
sladkého dřeva, čokolády a jemné vanilky.
Vhodné k jemnějším úpravám tmavých mas.

TRAMÍN ČERVENÝ

0,75 l

bílá vína

RYZLINK VLAŠSKÝ

0,75 l

červené

382,- Kč

0,75 l

0,75 l

345,- Kč

pozdní sběr, polosuché 2013, alk. 11,5 %
Svěží víno s vůní černého bezu, hluchavky a citrusů, která
dlouho doznívá a přechází v jemnou mineralitu.

695,- Kč

Víno N.E.R. se vyznačuje robustností odrůdy Neronet a elegancí
Cabernet Moravie, které spolu vytvářejí ovocné víno jižního typu
s perspektivou dlouhého zrání v láhvi. Vínu dominuje vůně i chuť
černého ovoce, pepře a sladkého dřeva.
Vhodné k silně kořeněným masům a zvěřině.

PINOT GRIS

0,75 l

595,- Kč

pozdní sběr 2011, alk. 13,5 %
Vůně manga, citrusů a koření je v chuti doplněna o příjemné tóny
sladkého dřeva a vanilky.

bílá vína

červená vína
bílá vína

0,75 l

345,- Kč

0,75 l

345,- Kč

kabinet suché 2013, alk. 12 %
Velmi úspěšné víno posledních let, které je stále více oblíbené.
Má jemnou muškátově kořenitou vůni a příjemnou ovocnou chuť
s pikantní kyselinkou, která dává vínu svěžest.
Doporučujeme k dietním úpravám drůbeže, k lehkým úpravám
zeleniny a těstovin, k vařené a dušené zelenině.

RULANDSKÉ ŠEDÉ

MERLOT ROSÉ

0,75 l

345,- Kč

0,75 l

375,- Kč

MZV polosuché, alk. 11,5 %
Barva vína je jemně lososová, cibulová. Vůně nabízí tóny lesních
jahod doplněné o aroma sušených třešní přelitých bílým jogurtem.
Chuť je povzbudivá, osvěžující a plná ovoce. Třešně, višně,
maliny se prolínají se sladkou tříslovinou.

SAUVIGNON

Velká vína z Bílovic
N.E.R. - 2011, alk. 13 %

0,75 l

pozdní sběr 2013, polosuché, alk. 11 %
Svěží ovocité víno lososovo pomerančové barvy s pikantní
jahodovo malinovou nasládlou dochutí.
Doporučujeme k zeleninovým a těstovinovým salátům, špenátu
a listové zelenině.

423,- Kč

barrique polosuché 2012, alk. 14 %
Víno s nádechem tropického ovoce, másla, s dochutí karamelu
a vanilky.

SAUVIGNON

330,- Kč

pozdní sběr 2013, polosuché, alk. 11,5 %
Víno žluté až zlaté barvy, výrazné barvy a vůně. Je vysoce
extraktivní s pikantní jemnou kyselinkou. Ve vůni cítíme tropické
ovoce, mineralitu, zemitost a v dochuti oříškové tóny.
Doporučujeme podávat k drůbeži.

sur lie, 2012, suché, alk. 14,5 %
Tělnaté víno plné tónů bylin s jemným podbarvením lučních
květů a vlašského ořechu s dochutí chlebovinky. Vhodné
k pokrmům z ryb.

CHARDONNAY

0,75 l

pozdní sběr 2011, suché, alk. 14 %
Plné kořenité víno s typicky cihlovou barvou a mandlovým buketem.

IRSAI OLIVER

382,- Kč

pozdní sběr 2014, polosuché, alk. 12 %
Víno oplývá bohatostí intenzivních vůní a chutí jako čajová růže,
skořice, žlutý meloun. Doporučujeme k parmské šunce, kozím
sýrům a žlutému melounu.

RULANDSKÉ MODRÉ

MERLOT ROSÉ
růžová vína

373,- Kč

bílá vína

0,75 l

pozdní sběr 2012, suché, alk. 12,5 %
Marmeládová vůně černého sladkého ovoce je v chuti doplněna
o jemné tóny papriček. Víno vyniká temnou červenou barvou a
plností, která je typická pro Cabernety.
Vhodné k úpravám hovězího masa, zvláště steaků.

růžová vína

červená vína

CABERNET MORAVIA

0,75 l

375,- Kč

MZV polosuché, alk. 12 %
Barva je světle žlutá. Vůně svěží, ovocná. Lechtivá kyselinka
bílého angreštu a ananasu se prolíná s vůní zralé broskve. Chuť
je lahodná, plná. Výrazná ovocnost je podpořena svěží
kyselinkou.

PINOT GRIS

0,75 l

375,- Kč

MZV polosuché, alk. 11,5 %
Barva vína je zlatá. Vůně je výrazná. Nabízí plátek ananasu,
sušenou třešeň, karamel, který se prolíná s líbeznou vůní limetky.
Chuť je lahodná, plná. Výrazná ovocnost je podpořena svěží
kyselinkou.

Změna ročníku všech vín vyhrazena. Informace pro alergiky: víno obsahuje oxid siřičitý (12).

Francouzská vína
s jizním charakterem

Italská vína
305,- Kč

TORMARESCA “Neprica Rosso” 0,75 l

498,- Kč

SANTA CRISTINA ROSATO

0,75 l

435,- Kč

IGP Toscana Antinori, 2014, suché, alk. 11,5 %
Toto rosé má růžovou barvu s třešňovými odstíny. Má ovocné
aroma s tóny červeného ovoce. Vyvážená a harmonická chuť
s delším ovocným závěrem.

SAUVIGNON DEL VENETO
“Bianchetto”

0,75 l

305,- Kč

IPG Veneto Sacchetto, 2013, suché, alk. 11,5
Krásně zakulacený, měkký, svěží Sauvignon, který disponuje
plným a ovocným, pro Sauvignon typickým buketem. V chuti je
víno čerstvé, vyzrálé a živoucí, bez ostré kyselinky.

Změna ročníku všech vín vyhrazena.

0,75 l

468,- Kč

Domaine Mont Tuach, 2012, suché, alk. 14 %
Červené víno, odkrývá plný buket a velmi vyvážené aroma
zralého červeného ovoce a koření Garrigue.
Doporučuje se ke grilovaným červeným masům a drůbeži.

PRESTIGE ROUGE

0,75 l

370,- Kč

Domaine de la Ferrandière, 2012, suché, alk. 13 %
Harmonické snoubení aromat čtyř odrůd připomínající akcenty
ostružin, višní a třešní, které přecházejí do subtilně hebkých
taninů s dotekem kávy a čokolády. Doporučuje se ke grilovaným
masům a ovocným a čokoládovým dortům.

GRENACHE GRIS ROSÉ

0,75 l

290,- Kč

Domaine de la Ferrandière, 2013, suché, alk. 12,5 %
Víno bledé lososové barvy s poutavými šedivými odlesky. Vůně je
čistá a expresivní s tóny červeného ovoce, zejména jahod. Chuť
harmonicky navazuje na vůni, charakter vína je delikátně
vyvážený.
Všestranný společník ke studeným masovým mísám, exotickým
pokrmům, grilovaným masům či nejrůznějším salátům.
Vhodné i jako aperitiv.

PICPOUL DE PINET
bílá vína

bílá vína

růžová vína

IGP Puglia Tormaresca, 2013, suché, alk. 13,5 %
Intenzivní rubínová barva s fialovými odstíny, ovocná vůně
s aroma červených bobulí. Plná šťavnatá a kulatá chuť s tóny
koření, tabáku a pepře s příjemnou tříslovinou.

CHATEAU DE SEGURE

červená vína

0,75 l

IGP Veneto Abruzzo, 2013, frizzante, alk. 12,5 %
Vůně s tóny černého ovoce jako jsou borůvky, ostružiny
a švestky. Příjemné, šťavnaté víno s harmonickými tříslovinami.
V závěru lahodné, nekomplikované, s aroma višní v mléčné
čokoládě.

růžová vína

červená vína

SANGIOVESE “Terre di Chieti”

0,75 l

338,- Kč

Domaine Félines Jourdan, 2013, suché, alk. 13,5 %
Víno průzračné žluté barvy s nazelenalými odlesky. Překvapuje
svou suchou, osvěžující chutí podkreslenou tóny květin, citrusů
a bylinek. Objem a dlouhá perzistence jsou zahaleny do měkké
a jemné struktury.
Nejlépe se snoubí s ústřicemi, vhodně doprovází mořské plody,
ryby, čerstvé sýry a chřest.

Informace pro alergiky: víno obsahuje oxid siřičitý (12).

Vinný sklep
Wine cellar
K soukromým oslavám nebo firemním akcím můžete využít sklepní vinárnu ve stylu staré
kovárny se zachovalou původní klenbou. Na prostory navazuje vinný sklep.
Nabízíme:
občerstvení formou obložených táců
kvalitní lahvová vína z našeho vinného lístku
zajištění ochutnávky vín
naprosté soukromí
jedinečná atmosféra

