VINNÝ LIST

MORAVSKÁ VÍNA BÍLÁ
Ryzlink rýnský - Stříbrný Sonberk - pozdní sběr
Jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr, suché. Ve víně hledejme vůni lípy, mateřídoušky a meruňěk s dotekem
citrusových plodů na patře. V chuti je víno velice šťavnaté, harmonické a pitelné.

395,Sauvignon - Stříbrný Sonberk - pozdní sběr
Jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr, suché vůně s nádechem bezových květů, zralého angreštu, chuť je šťavnatá,
středně plná s jemně minerální linkou.

395,Rulandské šedé & Chardonnay - Stříbrný Sonberk - pozdní sběr
Víno má jiskrnou, zlatavě zelenkavou barvu. Ve vůni žluté mirabelky a bílá broskev. Chuť je elegantní, dlouhá, kořenitá,
plná ovoce, podpořená jemným minerálním závěrem.

395,Pálava - Stříbrný Sonberk - pozdní sběr
Ve skleničce uvidíte zlatavě žlutou barvu, čichnete k vůni exotického koření, zeleného čaje a květu fialek a ochutnáte
víno s tóny cukrového melounu a příjemnou kořenitostí v závěru.

395,Sylvánské zelené - kabinetní 2017
Barva vína je světle zelenožlutá. Vůně je jemná, líbivá, s tóny lučních květů. Chuť vína je velmi decentní, ovocná, jemná
kyselinka harmonizuje s ostatními složkami vína. Je to víno velmi příjemné, vhodné k delší konzumaci. Toto víno
podáváme k jednoduše upraveným bílým masům, k rybám a plodům moře.

279,Rulandské modré - výběr z hroznů 2018 - polosuché
Víno s bohatou ovocnou vůní kompotovaných jahod. Příjemná chuť jahodového kompotu s jogurtem je sladěná s
lahodnou šťavnatou kyselinkou, dochuť je velmi dlouhá, ovocná. Výborně se hodí k ovocným a těstovinovým salátům,
vychlazenému melounu a dalším druhům tropického ovoce. Často se nabízí i jako doprovod méně sladkých moučníků.

339,Sauvignon - výběr z hroznů 2015
Barva vína je světle žlutá. Vůně přináší typicky odrůdové tóny s výraznou nazrálou broskví. V plné chuti vína pak
vynikají tóny černého rybízu, vyšší alkohol podporuje přirozeně nasládlý projev vína.

449,-

Solaris - výběr z hroznů 2016
Barva vína je světle žlutá. Vůně je intenzivní, široká, s černorybízovými a broskvovými tóny. V chuti je víno jemně
kořenité, s dobrou broskvovou chutí. Víno je velmi elegantní s příjemnou, sladkou chutí sladěnou pikantní kyselinkou a
dlouhotrvající dochutí. Víno získalo zlatou medaili na Vinařských Litoměřicích 2017.

419,Ryzlink Rýnský - pozdní sběr 2017
Barva vína je světle žlutá. Vůně vína je široká, ovocná až květinová.V chuti je to víno plné, extraktivní s pikantní
kyselinkou a dlouhou ovocnou dochutí.Toto víno doporučujeme podávat k předkrmům, lehkým úpravám ryb a telecího
masa.

329,Rulandské šedé 2017 - pozdní zběr
Barva tohoto vína, které se školilo 72 měsíců ve francouzských sudech typu Barrique, je žlutozlatá se zlatavými odlesky.
Vůně vína je široká s jemně dřevitými tóny s elegantně navazující nasládlou chutí, ve které dominují zralé tropické
ovoce. Dochuť vyznívá dřevitě-kořenitými tóny a jemnou vanilkou. Tento typ vína doporučujeme vzhledem k jeho
archivnímu charakteru před podáváním dekantovat. Nejlahodněji se snoubí s masitými pokrmy bez složité úpravy
kořením, k jemným sýrům, k paštikám a plodům moře.

480,MORAVSKÁ VÍNA ČERVENÁ
André - pozdní sběr 2016
Barva vína je tmavě granátová. Vůně je široká , ovocná s jemně dřevitými tóny získanými ležením v dubovém sudu Chuť
je sametově hladká, plná s příjemnými, sladkými tříslovinami, dokreslená jemnou kyselinou, s dlouhotrvající dochutí.

329,Cabernet Moravia - pozdní sběr 2016
Barva vína je rubínově červená. Vůně je široká, plná intenzivního odrůdového aroma, s příjemnými tóny drobného
lesního ovoce a kabernetu. Toto se nám projevuje i v chuti vína, která je sametově hebká, s příjemnými tříslovinami,
jemnou kyselinkou a dlouhou dochutí. Doporučujeme podávat k tmavým nebo uzeným masům a k tvrdým sýrům.

429,Pinot Noir-Merlot - vinařství Gala - výběr z hroznů
Velice příjemné , svěží víno s chutí lesního ovoce, jedno z velice oblíbených moravských vín.

699,-

FRANCOUZSKÁ VÍNA BÍLÁ
Chablis Domaine du Chardonnay - Montains
Domaine du Chardonnay - Grand vin de Bourgogne

840,Chablis Premiér Cru
Domaine du Chardonnay - Grand vín de Bourgogne

990,Chablis Grand Cru
Chablis grand Cru Grenouille, La Chablisienne

3 100,FRANCOUZSKÁ VÍNA ČERVENÁ
Chateauneufe - du - Pape
Mis en Bauteille au Chateau Bauchene

1 350,Chateauneufe - du - Pape, Grand Resrvé
Mis en Bauteille au Chateau Bauchene

1 500,Chateau de Camensac - Grand Cru Classé
Grand vin de Bordaux - Haut - Médoc

1 900,FRANCOUZSKÁ VÍNA RŮŽOVÁ
Brume Saline
Jemně růžová barva s namodralými odlesky. Výrazná ovocná vůně (sušené ovoce, maliny) a bílého květu. Plné, lahodné a
svěží na patře s vůní červeného ovoce, broskví a krvavého pomeranče.

350,-

FRANCOUZSKÁ VÍNA ŠUMIVÁ
Veuve Cliquot Ponsardin - brut

2 100,Dom Pérignon - Moet et Chandon á Epernay

8 000,Moet et Chandon brut Imperial

1 990,-

ITALSKÁ VÍNA BÍLÁ
Pinot Grigio - Fantinel Friuli
Suché, minerální víno. Vůně po chlebové kůrce, vhodné k jemným úpravám ryb a salátů.

550,Gavi del Comune di Gavi - Batasiolo - D.O.C.G.
Nejznámnější bílé víno Piemontu, odrůda Cortesa, suché, svěží vyvážené víno s ovocnou vůní připomínající jablka
Golden. Vhodné k drůbeži na smetanových omáčkách, rybám a zeleninovým salátům.

650,Lugana - le Creete
Mladé svěží víno s velmi dobrou mineralizacía vůně postupně se rozvíjející s tóny minerálů, grapefruitu a ananasu.

690,ITALSKÁ VÍNA ČERVENÁ
Barbera d´Alba D.O.C. - Marchesi di Barolo
Nejpěstovanější modrá odrůda Piemontu, elegantní víno, suché, plné, s měkkým taninem, vhodné k pečeným masům.

690,Barolo della casa D.O.C.G. - Marchesi di Barolo
Jedno z největších vín Itálie, 100% odrůda Nebbiolo, zraje 45 roky v sudu, plné víno s vůní připomínající lanýže,
pomerančovou kůru, mocné a velké víno.

2 200,ITALSKÁ VÍNA RŮŽOVÁ
Bardolino Chiaretto - oblast Lago di Garda
Intenzivní vůně, delikátní chuť, ovocná buket, čerstvá ovocná chuť.

350,-

TOSKÁNSKO
Chianti Castiglioni D.O.C.G. - M.d.Frescobaldi
100% odrůda, moderní styl Chianti - kulaté, měké, ovocné, výborné ke grilovaným masům.

590,Brunello di Montalciono - Villa Poggio Salvi D.O.C.G.
Největší tradiční víno Toskánska, 100% odrůda Sangiovese Grosso, velké, plné víno mužného stylu, vynikající ke zvěřině
a grilovaným masům.

2 200,ITALSKÁ VÍNA ŠUMIVÁ
Brut - Berlucchi ´61 Franciacorta
Suché, velice jemné a dlouhotrvající perlení, perfektní aperitiv

990,Prosecco - extra Dry
Mladé, svěží, perlivé víno z odrůd Lambruschi a Ancellota. Má rubínovou barvu a vůni po ovoci. Doporučujeme pít při
konzumaci těstovin.

299,-

