VINNÝ LÍSTEK

Sekt & Champagne

Sparkling wine & Champagne
Michlovský Terrasso Light

Bohemia sekt Demi-Sec, Brut, Nealko sekt
Bohemia sekt, a. s., Starý Plzenec

Harmonické, lehké a svěží jemně perlivé víno,
doprovázené pikantní kyselinou.

0,75 l

Harmonic light and finely sparkling wine fresh,
spicy accompanied acid.

Moet Chandon Imperial
Piedra Negra Malbec Reserva

0,75 l

290,- Kč

Prosecco Frizante DOCG
Coneglino Valdobiadenne
Suché, lehká slámová barva s velmi příjemným
perlením vínu dává ovocné tóny, lehkou vůni po
svěžích jablkách
Dry, light straw color with very pleasant pearl wine
gives fruit tones, a light aroma of fresh apples
0,75 l

380,- Kč

285,- Kč

Má jemný vinný buket s nádechem limetky a květu
vinné révy. Je to perfektní víno k podávání s předkrmy,
hlavním jídlem i dezertem.
This wine has fine bouquet with a hint of lime and
grapevine bloom. It is the perfect wine for use with
appetizers, main meal and dessert.
0,75 l

1 390,- Kč

Quinta dos Aciprestes Douro DOC
Portugalsko

Evel Tinto Douro DOC
Portugalsko

Suché, intenzivní vůně rozinek, švestek a třešní. Výrazné
aroma, příjemný tannin, plné tělo a čokoládovost.
Jedno z nejhezčích vín, které má dlouhý potenciál.
Skvěle doplňuje masitá jídla, zvěřinu a sýry.
Zrání 12 měsíců v sudech z francouzského
a amerického dubu.

Suché, cuveé s intenzivní vůní ovoce, zeleného tabáku
a sladkého koření. V chuti je plné, suché. Hodí se
k pečeným nebo grilovaným masům a tmavým
omáčkám.

Dry, the intense smell of raisins, plums and cherries.
Significant aroma, soft tannin, full body and chocolate.
One of the most beautiful wine that has a long
potential. Perfectly complements meat dishes,
game and cheeses. The wine is aged 12 months
in oak barrels.
0,75 l

510,- Kč

Dry, Evel red is considered a typical Douro reference
with aromas of red fruit´s and green notes.
Very elegant wine.

0,75 l

360,- Kč

Červená vína zahraniční
Foreign red wines

Morellino di Scansano, DOC
Itálie

Bodega Lurton, Mendoza, Argentina
Piedra Negra Malbec Reserva

Suché, čerstvá ovocná vůně s tóny červených třešní,
se špetkou sladkého koření a anýzu. Středně plné
víno s harmonickou tříslovinou. Velmi elegantní víno
z Toskánska.

Suché, tmavě rubínová barva a bohatá vůně. Zralé
ovoce se zde mísí s kořenitostí a aroma vanilky. Víno
má hezkou strukturu, plnou a vyrovnanou chuť, velmi
jemný tanin a náznak kouře v závěru.

Dry, fresh fruity aroma with notes of red cherries,
with a hint of sweet spice and anise. Medium-bodied
wine with harmonious tannins. Very elegant wine
from Tuscany.

Dry, dark ruby color and rich aroma. Ripe fruit, spice
and vanilla aromas mingle in the aroma. The wine
has nice structure. Full and balanced taste. Very fine
tannins and a hint of smoke in the finish.

0,75 l

490,- Kč

0,75 l

650,- Kč

Červená vína
Red wines

Rodinné vinařství Sedlák Velké Bílovice
Merlot

Moravíno Valtice
Modrý Portugal

Pozdní sběr, suché / Late harvest, dry

Pozdní sběr, suché / Late harvest, dry

Má příjemné aroma sušených švestek, ostružin
a borůvek, doplněné tóny kávy, kouře a čokolády.
Mohutné, plné víno s tóny marmelády z drobného
černého ovoce. Harmonické třísloviny a dubové
aroma dávají vínu delší závěr.

Granátová barva, jemná až květinová vůně a sametová
měkkost chuti tohoto vína se výborně snoubí s pokrmy
z těstovin, ale i drůbeže.

It has a pleasant aroma of dried plums, blackberries
and blueberries, complemented by notes of coffee,
chocolate and smoke. Powerful, full-bodied wine with
hints of marmalade small black fruit. Harmonious
tannins and oak flavors give the wine a long finish.
0,75 l

360,- Kč

Dark red colour, from fine to flower aroma and velvety
tenderness taste of this wine is perfect combination
with meal from pasta and of course of chicken.

0,75 l

350,- Kč

Evel Branco Douro DOC
Portugalsko
Suché, skvělé cuveé s tóny angreštu, pomerančových
květů a bílého pepře. Ideální víno k rybám a salátům.
Dry, great cuveé with tones gooseberry, orange
blossom and white pepper. An ideal wine to fish
and salads.
0,75 l

360,- Kč

Bílá vína zahraniční
Foreign white wines

Josef Rosch, Riesling,
Německo

Pinot Grigio del Veneto,
Sacchetto, Itálie

Suché, extraktivní, plná a vysoce koncentrovaná vůně
typická pro moselskou oblast. Harmonické květinové
aroma s tóny lipového květu, zralých broskví
a pampelišek. Chuť je harmonická, jemná s příchutí
mirabelek a čerstvých citrusů.

Suché, jemné víno s vyrovnanou ovocností, vyváženou
kyselinou a elegancí. Vůní připomíná citrónové květy.
Dry, fine wine with balanced fruitiness, balanced
acidity and elegance. Its aroma recalls lemon blossom.

Dry, lusciously full and highly concentrated fragrance
typical of the Moselle region. Harmonic floral aroma
with hints of linden blossom, ripe peaches and
dandelion. The taste is harmonious, with subtle
flavors of plums and fresh citrus.
0,75 l

430,- Kč

0,75 l

360,- Kč

Růžová vína
Rose wines
Harmonia Vini – Vinselekt Michlovský
Pálava

Domaine Guy Saget, Francie
Rosé d´Anjou AOP

Výběr z hroznů, polosladké /
Selection Of Grapes, Semisweet

Polosuché / Semisweet

Nádherný buket přezrálých hroznů spolu s několika gramy
zbytkového cukru dodávají vínu jemnost a eleganci.
The lovely bouquet from overly ripened grapes,
together with several grams of remaining sugar give
this wine a gentleness and elegance.

0,75 l

350,- Kč

Rosé d‘Anjou je legendárním růžovým vínem z oblasti
Loire. Je to lososově zbarvené, středně plné a nasládlé
až lehce sladké víno. Vůně jahod a jeho příjemná,
lahodná a ovocná chuť jej činí dobrým aperitivem.
Rosé d‘Anjou is the legendary pink wine from the Loire.
It is a salmon-colored, medium-bodied and sweet to
slightly sweet wine. The aroma of strawberries and
its pleasant, fruity and delicious taste makes it a good
aperitif.
0,75 l

320,- Kč

Moravíno Valtice
Grand Cuvée

Harmonia Vini – Vinselekt Michlovský
Tramín červený

Pozdní sběr, suché / Late harvest, dry

Pozdní sběr, polosuché / Late harvest, semi dry

Grand Cuvée bílé má barvu bílého zlata. Intenzivní
vůně akátu a bílých broskví. Ovocná a elegantní chuť,
ve které převládají citrusové plody jako pomeranče,
mandarinky, ale i sušené meruňky.

Víno zlatavé barvy. Nádherná vůně šípkové růže vás
uchvátí. Víno je už ve vůni robustní a plné rozličných
nepatrných tónů, které je třeba teprve objevit. Chuť
plně podtrhuje výborné aroma.

Grand Cuvée white is the color of white gold. Intense
aromas of acacia and white peaches. Fruity and
elegant taste, which is dominated by citrus fruits such
as oranges, tangerines, as well as dried apricots.

Wine golden color. A beautiful wild rose fragrance will
captivate you. Wine is already in smell robust and
full of different subtle tones, which is yet to be
discovered. Taste fully underlines the excellent aroma.

0,75 l

350,- Kč

0,75 l

370,- Kč

Bílá vína Morava
White wine Moravia

Vinařství František Mádl Velké Bílovice
Veltlínské zelené

Moravíno Valtice
Sauvignon

Kabinet suché

Pozdní sběr, suché / Late harvest, dry

Víno s typyckým odrůdovým charakterem, dominuje
vůně broskvové a mandlové pecky, doplněná tóny
bílého pepře. V chuti naleznete tóny citrusových plodů,
převažuje grep, doplněné jemnou, svěží kyselinkou.

Tato odrůda je velmi vyhledávaná pro svoji jedinečnou
vůni s nádechem svěžích bylin, přecházející do vůně
pupenů černého rybízu, až vůně exotických plodů.
Vhodné podávat k salátům a studeným mísám,
těstovinám a rybím pokrmům, k čerstvým i tvrdým
sýrům.

Wine with typical varietal character dominates peach
fragrance and almond stones, supplemented tones
of white pepper. The taste will find notes of citrus
fruits, grapefruit prevails, complemented by delicate,
fresh acidity.

0,75 l

330,- Kč

There is a high demand for this variety of wine
becaouse of its exclusive bouquet with a trace
of lush herbs, changing into the scent of buds of black
currant or even the fragrance of exotic fruits. It is
suitable to be served with salads and cold cut, pasta
and fish dishes, with fresh as well as hard cheese.
0,75 l

350,- Kč

Rozlévaná moravská vína

Rozlévaná zahraniční vína

Sauvignon

Rose d‘ Anjou

Table wines

Bílé víno, suché / White wine, dry
0,2 l

Table wines

50,- Kč

Tramín červený
Bílé víno, polosuché / White wine, semi dry
0,2 l
50,-

Kč

Svatovavřinecké
Červené víno, suché / Red wine, dry
0,2 l

50,- Kč

50,- Kč

Kč

Chardonay
Itálie Villa Santa Flavia, Veneto, IGT
Bílé víno, suché / White wine, dry
0,2 l

60,- Kč

Porca De Murca Branco Douro Doc
Portugalsko
Bílé víno, suché / White wine, dry
0,2 l

Rulandské modré
Červené víno, suché / Red wine, dry
0,2 l

Francie Damaine Guy Saget, AOP
Růžové víno, polosuché / Rose wine, semi dry
0,2 l
60,-

55,- Kč

Porca De Murca Tinto Douro Doc
Portugalsko
Červené víno, suché / Red wine, dry
0,2 l

55,- Kč

