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rodinné vinarství 
hrabal 
FRANKOVKA BARRIQUE 0,75 l 425,- Kč
pozdní sběr, suché
Víno s typickou vůní i chutí třešní a divokých višní.

ZWEIGELTREBE BARRIQUE 0,75 l 425,- Kč
jakostní, suché
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 385,- Kč
pozdní sběr, polosuché
Víno oplývá bohatostí intenzivních vůní a chutí jako čajová růže, 
skořice, žlutý meloun. Doporučujeme k parmské šunce a kozím 
sýrům.

RYZLINK VLAŠSKÝ sur-lie 0,75 l 385,- Kč
pozdní sběr, suché
Tělnaté víno plné tónů bylin s jemným podbarvením lučních květů 
a vlašského ořechu s dochutí chlebovinky. Vhodné 
k pokrmům z ryb.

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 0,75 l 295,- Kč
kabinet, suché 
Víno svěží zelenožluté barvy, ve vůni i chuti plné citrusových 
plodů, kořenitosti a pepře.

CHARDONNAY BARRIQUE 0,75 l 390,- Kč
pozdní sběr, suché 
Svěží, povzbudivé, suché Chardonnay s vůní a chutí vlašských 
ořechů, žlutých jablíček, sladěné šťavnatou citrusovou 
kyselinkou. Barva vína je středně žlutá, se zlatavým odleskem.

Velká vína z Bílovic 
N.E.R. COTEAUX PELUIC 0,75 l 695,- Kč
jakostní, suché
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. 

PINOT GRIS COTEAUX PELUIC 0,75 l 595,- Kč
výběr z hroznů, suché
Vůně manga, citrusů a koření spolu s chlebovinkou je v chuti 
doplněna o příjemné tóny sladkého dřeva a vanilky. 

vinarství
vladimír tetur 
RULANDSKÉ MODRÉ 0,75 l 330,- Kč
pozdní sběr, suché
Granátová až cihlově červená barva. Víno je velmi silné,    
výrazné a kořenité, má dlouhou chuť a tóny peckovitého ovoce a 
mandlí.

MERLOT ROSÉ 0,75 l 350,- Kč
pozdní sběr, polosuché
V tomto růžovém Merlotu lze nalézt vůni hroznů, smetany a 
lesních jahod. Svěží, bohatě ovocná chuť s pikantní 
kyselinkou.
Doporučujeme k zeleninovým a těstovinovým salátům, špenátu
a listové zelenině.

IRSAI OLIVER 0,75 l 350,- Kč
kabinet, suché
Toto víno má zelenožlutou barvu, jemnou muškátovo-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 0,75 l 350,- Kč
pozdní sběr, polosuché
Plné, extraktivní víno zlatavé barvy, s vůní a chutí šťavnaté 
zralé hrušky doplněné medovými a karamelovými tóny. 
Doporučujeme podávat k drůbeži. 

alergeny
Všechna vína obsahují oxid siřičitý.
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vinarství
bábícek vacenovský
FRANKOVKA KLARET 0,75 l 295,- Kč
pozdní sběr, polosuché
Víno růžovošedé barvy. Svěží vůně červených mirabelek a 
banánu je doplněna lučními bylinami. Plná ovocná chuť 
chlumních jahod je podpořena svěží kyselinkou.

RULANDSKÉ MODRÉ KLARET 0,75 l 305,- Kč
výběr z hroznů, polosuché
Víno barvy starého zlata, intenzivní vůně kokosového ořechu se 
snoubí s chutí letního ovoce. Chuť je plná a harmonická.

MÜLLER THURGAU          0,75 l 295,- Kč
pozdní sběr, polosuché
Víno zelenožluté barvy. Jemná muškátová a hroznová vůně je 
v chuti doplněna tropickými tóny a svěží kyselinkou zrajícího 
ananasu. Elegantní harmonické víno pro každou příležitost

SAUVIGNON 0,75 l 350,- Kč
pozdní sběr, suché
Víno zelenožluté barvy. Vůně černého bezu je doplněna tóny 
pozdní zelené broskve. Chuť je plná, harmonická, se svěží 
kyselinkou tropického ovoce.

SYLVÁNSKÉ ZELENÉ 0,75 l 340,- Kč
pozdní sběr, suché
Víno zelenožluté barvy. Ve vůni se objevuje tropické ovoce 
s kouřovými tóny. Svěží kyselinka a ovocná chuť bílé broskve je 
podtržena minerální dochutí.
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LATANZIO NEGROAMARO 0,75 l 550,- Kč
Cantine San Giorgio, IGP Puglia
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.

SANGIOVESE TERRE ALEGRE 0,75 l 340,- Kč
IGP Puglia
Šťavnaté červené víno s výrazným švestkovým a třešňovým 
charakterem. 

CHIANTI MASTRO BRUNO 0,75 l 365,- Kč
 DOCG Chianti
Tmavě fialová barva s granátovými odlesky, vůně připomínající 
tmavé bobuloviny, černý rybíz a brusinkový kompot. Chuť je 
hladká s příjemně oblou tříslovinou. Závěr je lehce pikantní 
s projevy indického koření.
 
STRABONE PRIMITIVO  0,75 l 450,- Kč
DEL SALENTO, IGP Puglia
Tmavší, granátově červená barva s výrazným cihlovým okrajem 
a nižší viskozita. Středně intenzivní aroma je harmonické a 
připomíná vyzrálé ovoce - višně, borůvky a švestky, jež doplňuje 
příjemný kávový podtón.

SANTA CRISTINA ROSATO 0,75 l 450,- 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.

PINOT GRIGIO 0,75 l 405,- Kč
IPG Veneto
Velmi jemné a dobře vyvážené víno s elegantními tóny. Ovocné 
a bohaté aroma jablka, ananasu a květin. Chuť je pikantní, 
dlouhá, s svýrazným ovocným závěrem.



K soukromým oslavám nebo 
firemním akcím můžete 
využít sklepní vinárnu ve 
stylu staré kovárny se 
zachovalou původní klenbou. 
Na prostory navazuje vinný 
sklep.  

Vychutnejte si jedinečnou 
atmosféru a soukromí. 
Přímo ve sklepní vinárně 
zajistíme občerstvení formou 
obložených táců, kvalitní 
lahvová vína z našeho 
vinného lístku nebo 
ochutnávku vín.


