
MORAVSKÁ VÍNA
  Veltlínské zelené EXTRA 2014, suché, Vinařství Piálek & Jäger s.r.o.     440,-

Noblesní kousek z naší nejvyšší řady vín. Krásný, plný a extraktivní veltlín, který spojuje zno-
jemské terroir a náš rukopis. Dotek akátového sudu dává vínu úžasnou strukturu a přispívá  
k jeho příjemné lehkosti a zároveň nečekané mohutnosti. Neuvěřitelné, že? A takový právě 
je. A to jeho nejlepší časy teprve přijdou. Je to ideální společník k dobré gastronomii i ukáz-
kou kam se dá veltlín ještě posunout.

Přívlastek: pozdní sběr   Vinařská podoblast: Znojemská
Alk.: 12 %   Vinařská obec: Vrbovec
Zb. cukr: 3,6 g/l   Viniční trať: Slunný vrch
Kys.: 6,0 g/l

  Ryzlink Vlašský pozdní sběr FL 2013, suché,  Mikrosvín  380,-

Víno žluté barvy se zlatavými odlesky. Vůně grepové pecky a mandlí, s dovůní rozinek. Mi-
nerální chuť s širokým středem a dlouhou šťavnatou perzistencí. Dochuť pomerančové kůry  
a medovinka naznačuje velký potenciál skrývající se v každé lahvi tohoto Ryzlinku vlašského.

Přívlastek: pozdní sběr   Vinařská podoblast:  Morava
Alk.: 11,9 %   Podoblast: Mikulovská
Zb. cukr: 0,6 g/l   
Kys.: 6,7 g/l

  Ryzlink rýnský, 2013, Sur lie, pozdní sběr, suché,  Vinařství Bíza 390,-

Víno má žlutozlatou barvu se třpytivými odlesky a jemnou perličkou. Bohatá vůně přezrá-
lých hrušek a citrónové kůry, přecházející v chuti do vyzrálých kdoulí,  s příjemným projevem 
hruškové marmelády a harmonickou šťavnatou kyselinkou.

Přívlastek: pozdní sběr   Vinařská podoblast: Velkopavlovická 
Alk.: 12 %   Vinařská obec: Čejkovice
Zb. cukr: 16 g/l   Viniční trať: Díl u včelína
Kys.: 7,3 g/l   

  CAPITEL MERLOT – LA SALUTE 390,-

Červené víno s jemnou kořeněnou chutí a mandlovým nádechem. Odrůda: Merlot

  CERASAIO RABOSO – LA SALUTE  390,-

Červené víno s příchutí fialek a červených zralých plodů. Odrůda: Raboso

  VENTUNO 21 PROSECCO EXTRA DRY 390,-

Šumivé víno DOC TREVISO s delikátní, lehce aromatickou a charakteristickou chutí, se svě-
ží a elegantní vůní. Extra suché, zároveň lahodně ovocné a měkké na patře. Jemné, svěží  
a elegantní . S nádechem ovocné vůně zlatých jablek. Použité odrůda: 100% Glera

Postup přípravy: fermentace při kontrolované teplotě s vybranými kvasinkami  45 dní po-
mocí metody Charmat, dále zrání 2-3 měsíce.

CHAMPAGNE
  Mumm Cordon Rouge 1490,-

Mumm Cordon Rouge má jiskrnou, slámově žlutou barvu a jemné, pravidelné perlení. Vůně 
peckovitého ovoce a pražené briošky harmonizuje se svěžestí chuťového tónu připomínající 
vyzrálý citron.

  Mumm Brut Le Rose 1890,-

V souladu s dědictvím šampaňského domu MUMM vzniká Brut rosé, který připomíná kul-
tovní Cordon Rouge. Sklepmistr vybere 12% až 14% červených vín z vesnic proslulých svými 
odrůdami pinots, jako Bouzy a Verzenay nebo Riceys na Côte des Bar. Rovnováhy je dosa-
ženo přidáním rezevního vína, konečné směsi dominuje Pinot Noir a Chardonnay, s přidáním 
Pinot Meunier.

  Moët & Chandon Brut Impérial 1490,-

Brut Impérial je typickým příkladem stylu Moët & Chandon. Vyjadřuje bohatství a rozmani-
tost půdy, ze které hrozny vína vyrůstají a zůstává konzistentní po celé roky. Má jemný vinný 
buket s nádechem limetky a květu vinné révy.

  Perrier Jouet Belle Epoque  4900,-

Perrier Jouet Belle Epoque má zlatavou barvu a pravidelné, elegantní perlení. Vůně je 
podmanivá, vábný smetanový tón doplňují jemné noty sušené meruňky, akátového květu  
a včelího vosku. Chuť je elegantní, svůdná a okouzlující. 



MORAVSKÁ VÍNA
  Rosé Nad Zahrady, výběr z hroznů, Vinařství J. Stávek 360,-

Kvalita hroznů Merlot, použitých pro přípravu tohoto originálního rosé, byla pro proble-
matický ročník 2014 unikátní. Hrozny dosáhly cukernatosti 25,4 °NM, částečně se na nich 
vyskytla ušlechtilá Botrytis cinerea. Právě ta položila základ mohutného charakteru vína.  
V komplexní vůni je možné postřehnout aroma včelí plástve, kompotované zahradní jahody, 
vařených hroznů, ale také pupenů černého rybízu, listů ostružiníku nebo malinového džemu. 
Vysoký extrakt vína vytváří chuťovou mohutnost a dlouhou dochuť.

Přívlastek: výběr z hroznů   Vinařská podoblast: Velkopavlovická
Alk.: 12,5 %   Vinařská obec: Němčičky
Zb. cukr: 19 g/l   Viniční trať: Nad Zahrady
Kys.: 6,8 g/l

  Sauvignon, pozdní sběr, Vinařství J. Stávek  350,-

Termín sklizně hroznů byl volen tak, aby se podařilo zachovat atraktivní aroma i vyvážený 
poměr kyselin a cukru v chuti vína. Intenzitu aroma podporuje použitá technologie kryo-
macerace nízkou teplotou při třicetihodinové maceraci slupek hroznů. Pomalým chladným 
kvašením s rychlým ukončením se udržela primární aromatika z hroznů. Aroma je komplex-
ní, velmi intenzivní a působivé. Ve vůni můžete nalézt především sušený květ bezu, květ 
kopřivy, zelenou vinohradnickou broskev, ale také pupeny černého rybízu nebo plody josty  
a angreštu. Mírná hořčinka evokuje bylinnost, ozvláštňuje a osvěžuje dlouhou perzistenci 
vína. Chuť vína je příjemně šťavnatá, ovocná, podporuje další konzumaci.

Přívlastek: pozdní sběr   Vinařská podoblast: Velkopavlovická
Alk.: 12 %   Vinařská obec: Horní Bojanovice
Zb. cukr: 7 g/l   Viniční trať: Stará Hora
Kys.: 7,1 g/l

  Tramín Červený, výběr z hroznů, polosladké, Vinařství Volařík  420,-

Krásnou vůni plnou liči, fialek a kvetoucích růží doplňuje plná chuť s melounovo-medovým 
podtónem. V dochuti převládá přezrálý rambutan.

Přívlastek: pozdní sběr   Vinařská podoblast: Mikulovská
Alk.: 12,5 %   Vinařská obec: Plotny
Zb. cukr: 37,5 g/l   Viniční trať: Dolní Dunajovice
Kys.: 8 g/l

NĚMECKÁ VÍNA 
  Riesling, suché, Weingut Markus Pfaffmann  380,-

Příjemná, středně plná a ovocná vůně s dominantním hroznovým aroma, které je podpořeno 
příjemnými tóny bílých lučních květů. Tradiční, ovocně sladká a šťavnatá chuť s živou kyse-
linou a dotyky máslovosti, zralých hroznů a čerstvých fíků.

Přívlastek:  QmP (Německá klasifikace)  Vinařská oblast: Pfalz VDP
Alk.: 12 %

ITALSKÁ VÍNA 
  CORTE GIACOBBE SOAVE D.O.C. 390,-

Bílé víno jasně žlutě brilantní barvy, vůně květinově ovocná s delikátním dozvukem bílého 
ovoce. Harmonická chuť hořké mandle typická pro tuto odrůdu vinné révy. Vhodné pro ape-
ritiv a zároveň k bílým masům a zelenině. Odrůda: Garganega

  PINOT GRIGIO  I.G.T. DELLE VENEZIE 380,-

Bílé víno jasně žlutě brilantní barvy se zelenými odlesky, na nádech příjemná vůně květů  
a ovoce, které přecházejí  do vůně hrušek a banánů. V ústech dlouho přetrvává lehce slano-
-kyselý tón. Ideální k předkrmům, bílým masům a rybám. Odrůda: Pinot Grigio

  PINOT GRIGIO RAMATO I.G.T. DELLE VENEZIE 420,-

Víno má jasně kaštanový vzhled. Na vůni převládají pocity exotického ovoce jako ananas  
a tóny bílých květů. V ústech elegantně sametový tón, který přechází  do plné svěžesti.  
Doplňuje se velmi dobře s lehkými předkrmy zeleninového typu. Je dokonalé k rybám. 

Odrůda: Pinot Grigio

  PODERE BIANCHINO CHARDONNAY  DI TOSCANA  I.G.T. 440,-

Brilantní slámově žlutá barva. Vůně  čerstvých  citrusů připomínající ovoce, jako jsou broskve 
a hrušky. Chuť je plná s příjemnou kyselostí.  Ideální k předkrmům, bílým masům a rybám.

Odrůda: Chardonnay

  MONTEPULCIANO d‘Abruzzo DOC 290,-

Rubínově červená barva s granátovými odlesky. Příjemná, ale intenzivní vůně s ovocnými 
tóny. Dobře vyvážená chuť s plným tělem, příjemnou tříslovinou a dostatkem kyseliny.

Odrůda: Montepulciano


