Vinná karta

Víno jakostní bílé
Ryzlink vlašský
jakostní

0,75 l

210,–

Suché Víno barvy poledního slunce Vás jistě oslní. Jako ve velkých Ryzlincích vlašských,
i zde můžete najít typické pálavské rysy. Ve vůni najdete oříšky ve spojení s medem. V chuti
potom najdete štavnatost mladého vína s lehkou minerální strukturou.
Vinařská obec Dolní Dunajovice, Vinařství Mikrosvín Mikulov, řada Standard line

Rulandské šedé

0,75 l

170,–

Suché Tato francouzská odrůda patří do rodiny burgundských. Víno mívá zlatožlutou
barvu, někdy s vyšší intenzitou. Vůně je silná, odrůdově vyhraněná, chuť velmi plná,
pikantně kořenitá. Pro tyto vlastnosti se výborně hodí k delšímu zrání. Vynikne s hutnými
pokrmy z masa i s dezerty.
Vinné sklepy Velké Bílovice

Chardonnay

0,75 l

160,–

Suché Tato odrůda pochází z Francie a je oblíbená a rozšířená v celém světě. Světle
zlatožlutá barva, výrazná ovocná vůně, plná, harmonicky vyrovnaná chuť – tyto vlastnosti
dělají z Chardonnay víno skutečně pro každou příležitost. Hodí se k jídlům z vepřového
i hovězího masa, taktéž i ke všem druhům sýrů.
Vinné sklepy Velké Bílovice

Pálava

0,75 l

190,–

Polosuché Vůně vína je intenzivně květinová, s tóny čajové růže a vanilky. Chuť je elegantní,
kořenitá a výrazná. Víno doporučujeme ke kořenitým jídlům a k uzeným a pařeným
sýrům.
Vinné sklepy Valtice, řada Chateau Valtice

Víno bílé s přívlastkem
Ryzlink rýnský
pozdní sběr

0,75 l

360,–

Suché Víno má zlatozelenkavou barvu, lákavou květinovou až rostlinnou vůni po lípě,
limetce, s jemnými podtóny medu a petroleje, s pevnou, minerální strukturou těla,
s dlouhou a šťavnatou dochutí. Vhodné ke sladkovodním rybám a bílým masům.
Vinařská obec Popice, Vinařství Sonberk

Rulandské šedé
kabinet

0,75 l

Suché Zvláštností odrůdy jsou šedě až cihlově zbarvené bobule hroznů, barvivo přechází do
vína, kterému dává sytější zabarvení. Víno je svěží, ale přesto plné s jemným charakterem
připomínající vyzrálé hrušky nebo jablka, vůně a chuť čerstvě rozryté půdy. Kyselina není
agresivní a tak je dobře pitelné. Vhodné k masitým pokrmům jak chladným, tak teplým.
Výborně se hodí k těstovinám a sýrům.
Vinařská obec Velké Bílovice, „Malý vinař“ František Mádl

310,–

Sauvignon
kabinet

0,75 l

280,–

Suché Víno s vyšší kyselinou a jemnější vůní, pro jehož výrobu jsou použity hrozny
z mladších vinic a těžších půd. Je velmi osvěžující, ale není kyselé, celkový dojem je tedy
příjemný. Hodí se především k různě upraveným rybám, jídlům z rýže a těstovinám.
Vinařská obec Velké Bílovice, „Malý vinař“ František Mádl

Pálava

pozdní sběr

0,75 l

350,–

Polosuché Víno světle zlaté barvy, velmi jemné, elegantní vůně. Na patře lahodné, s jemnou
pikantní kyselinkou, podpořené lehkým zbytkovým cukrem. V chuti harmonické a jemně
kořenité. Jako aperitiv, k sýrům s bílou plísní, k obědovým salátům, těstovinám, složitějším
polévkám a k sladkovodním rybám. Zajímavé k jemnějším, piškotovým dezertům.
Vinařská obec Popice, Vinařství Sonberk

Muškát moravský
pozdní sběr

0,75 l

360,–

Polosladké Světle žlutá barva provází toto explozivně aromatické víno. Vůně zralých hroznů
a žlutého melounu. Chuť je široká a podmanivá. Rovnováha zbytkového cukru a kyselinky
příjemně ovine váš jazyk a udělá víno rozmanitější. Dlouhá perzistence dává vínu punc
kvality a zcela určitě bude pro každého nezapomenutelným zážitkem.
Vinařská obec Dobré Pole, Vinařství Mikrosvín Mikulov, řada Flower line

Rulandské bílé
výběr z hroznů

0,75 l

330,–

Suché Barva zlatožlutá, vůně po ananasu a zralých meruňkách. Chuť plná ovocná s tóny
hruškového kompotu. Doporučujeme k vepřovým medailonkům, grilovaným rybám či
polotvrdým sýrům.
Vinařská obec Mikulov, Moravíno Valtice

Víno růžové
Frankovka rosé
zemské

0,75 l

210,–

Suché Elegantní víno lososového šatu a svěžího ovocitého buketu. V chuti příjemně překvapí pikantní kyselinka podbarvená jemnými tříslovinami, v závěru upoutá příznačná minerální dochuť. Lákavý ovocitý charakter. Doporučujeme jako aperitiv, výtečně doprovází
zeleninu podávanou „cru“ a bohatě komponované ovocné saláty.
Vinařská obec Dolní Kounice, Vinařství Regina Coeli

Zweigeltrebe rosé
výběr z hroznů

0,75 l

Polosuché Jiskrná světle růžová barva s jemnou vůní jahod a malin, která je v chuti doplněna
o pikantní a svěží kyselinku. Velmi dobře doplní gurmánský zážitek při odpoledním
grilování.
Vinařská obec Strážnice, Tomáš Baňař Collection

310,–

Víno jakostní červené
Rulandské modré
jakostní

0,75 l

210,–

Suché Víno rubínové barvy Vás příjemně překvapí svou vůní i chutí. Ve vůni ucítíte sušené
švestky s příměsí čerstvých brusinek. Chuť je plná a odrůdová. Zakulacená kyselinka
s jemným sladkým taninem je příjemným akcentem pálavského červeného vína.
Vinařská obec Mikulov, Vinařství Mikrosvín Mikulov, řada Standard line

Cabernet Sauvignon

0,75 l

160,–

Suché Tato stará francouzská odrůda dává prvotřídní vína intenzivně červené barvy se
specifickým buketem připomínajícím černý rybíz. Chuť je plná, harmonická, odrůdově
vyhraněná. Nejčastěji se doporučuje k jídlům ze zvěřiny, hodí se však ke všem druhům
masa i k nejrůznějším sýrům.
Vinné sklepy Velké Bílovice

Modrý Portugal
zemské

0,75 l

230,–

Suché Víno sytě granátové barvy upoutá svěží květnatou vůní (pivoňky) a příjemným
aroma připomínajícím přezrálé lesní ovoce (ostružiny, aronie). Na patře je pružné, s živou
kyselinkou a jemně kořenitou dochutí. Vstřícné a pobízivé víno, které neunaví, je vhodným
společníkem při delším stolování. Doporučujeme k toustům s tapenádou a k jehněčímu
ragú s parmazánem.
Vinařská obec Dolní Kounice, Vinařství Regina Coeli

Víno červené s přívlastkem
Cabernet Sauvignon
pozdní sběr

0,75 l

330,–

Suché Barva granátová, vůně bohatá, s projevem lesního ovoce. Chuť je vyvážená, šťavnatá,
kde dominuje čokoláda, koření a sladké taniny. Doporučujeme k hovězím steakům nebo
tvrdým sýrům.
Vinařská obec Mikulov, Moravíno Valtice

Merlot

výběr z hroznů

0,75 l

330,–

Suché Barvě tmavě červená s granátovými odlesky, vůně příjemně nasládlá s tóny exotického
koření. V chuti najdeme sušené ovoce a sladké třísloviny v závěru. Doporučujeme ke zvěřině
a nebo tvrdým uzeným sýrům.
Vinařská obec Valtice, Moravíno Valtice

Pinot noir

výběr z hroznů

0,75 l

Suché Jemný ovocitý buket lesních jahod a černých třešní je doplněn jemnou medově –
punčovou vůní. V chuti plně strukturované, nazrálé, ovocně povidlové s hebkými a příjemně
vyváženými tříslovinami a jemnou marmeládově – čokoládovou dochutí. Doporučujeme
k pernaté zvěřině, jemně kořeněným úpravám jehněčího a telecího, jemně kořeněným
salátům, s těstovinami se středomořskými bylinami.
Vinařská obec Velké Němčice, Vinařství Proqin

490,–

Víno zahraniční
Chardonnay del Veneto

0,75 l

310,–

Víno slámově žluté barvy. Vůně a chuť výrazně kořeněná po exotickém ovoci s intenzivním
aroma. Doporučujeme k mořským plodům, drůbeži, tvrdým sýrům.
Oblast Veneto, vinařství Casa Vinicola Bennati, Itálie

Pinot Grigio del Veneto

0,75 l

310,–

Pinot Gris, nebo také Rulandské šedé, je nejtypičtější odrůdou pro severovýchodní Itálii.
Pinot Grigio je velice jemné víno s vyrovnanou ovocností, vyváženou kyselinou a elegancí.
Vůní připomíná citrónové květy. Může se pít jako aperitiv, ale hlavně je oblíben k rybím
pokrmům.
Oblast Veneto, vinařství Casa Vinicola Bennati, Itálie

Bardolino chiareto
„Corte Pitora“

0,75 l

310,–

Růžové tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy Corvina, Rondinella a Corvinone.
Příjemně živoucí, ovocné a svěží vůně. Chuť ovocná, končení jemně připomínající lesní
jahody. Vychlazené je vhodné k bílým masům, rybám, salátům. Při mírně pokojové teplotě
pak k barbecue, telecímu, jehněčímu, těstovinám.
Oblast Veneto, vinařství Casa Vinicola Bennati, Itálie

Montepulciano d´Abruzzo 0,75 l

310,–

Intenzivní rubínová barva. Kořenitá vůně s nádechem švestek a malin, chuť suchá,
harmonická s jemnou tříslovinou. Doporučujeme k bílým i červeným masům, drůbeži
a zvěřině.
Oblast Abruzzo, vinařství Casa Vinicola Bennati, Itálie

Merlot del Veneto

0,75 l

Intenzivní červená barva. Ve vůni je cítit zralé červené ovoce s kořenitými tóny, svěží,
ovocná chuť s měkkými tříslovinami. Doporučujeme k tmavým masům.
Oblast Veneto, vinařství Casa Vinicola Bennati, Itálie

310,–

Víno šumivé
Le Contesse Prosecco
Treviso

0,75 l

260,–

Světle slámové šumivé víno s velmi jemnou a lahodnou chutí. Skvělé Prosecco díky své
svěží a ovocné chuti, zvláště vhodné jako aperitiv.
Oblast Veneto, vinařství Le Contesse, Itálie

Estrella frizzante

0,75 l

210,–

Cuvée odrůd Muškát Alexandrijský (60 %) a Macabeo (40 %). Barva zlatavá s odlesky,
omamná až podmanivá vůně muškátu, lískových ořechů, okvětních lístků růží. V chuti
se snoubí mohutná ovocitost muškátu s je mnou lahodnou kyselinkou a nasládlým
dozvukem.
Oblast Valencia, vinařství Bodegas Murviedro, Španělsko

Cava Mas de Monistrol
rosé

0,75 l

330,–

Cava z odrůd révy vinné Macabeo, Xarel-lo a Parellada. Jasná slámová barva se svěžím
aroma bylin a jablek. Víno má jemnou pěnu a lahodnou chuť.
Oblast Penedés, Španělsko

Poysecco

0,75 l

330,–

Ovocné šumivé víno, plné mladistvého elánu. Sladké, s mírnou kyselinkou, vůní citronové
trávy a zeleného jablka. Perfektní předehra k úspěšnému večeru.
Oblast Weinviertel, vinařství Hauser, Rakousko

Víno obsahuje alergeny: oxid siřičitý, siřičitany
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