
Vinný lístek
ROZLÉVANÝ PROGRAM – BÍLÁ VÍNA 0,1 l

CUVÉE BLANC, moravské zemské víno, polosladké, 2019                69 Kč
Hibernal + Ryzlink vlašský, ZD Němčičky
Toto Cuvée vzniklo cíleným smícháním hroznů při zpracování. Vůně sušeného ovoce s nádechem sladkého dřeva.  
Chuť je plná, svěží se sladkou dochutí.

RULANDSKÉ ŠEDÉ, moravské jakostní víno, suché, 2020               69 Kč
Šlechtitelská stanice Velké Pavlovice
Svěží víno s plnou vůní po tropických plodech a zralých peckovinách. V chuti je krásně ovocné a šťavnaté.

COTES DE GASCOGNE SAUVIGNON / COLOMBARD, 2020          69 Kč
Domaine Haut-Marin, Gascogne
Svěží víno světle slámově žluté barvy se zelenkavými odlesky. Velmi intenzivní a výrazná vůně angreštu.  
Víno chutná po citrusových plodech, zejména grapefruitu.
 

ROZLÉVANÝ PROGRAM – RŮŽOVÁ VÍNA 0,1 l

FRANKOVKA ROSÉ, moravské zemské víno, polosuché, 2019                         69 Kč
BM Vinařství, Tvrdonice 
Barva vína je světle růžová. Vůně je velmi intenzivní, ovocná a svěží s tóny lesních jahod, malin a třešní.  
Chuť je svěží, ovocná a bohatá s dokonalou a plnou stopou veškerého ovoce z buketu.

ROZLÉVANÝ PROGRAM – ČERVENÁ VÍNA 0,1 l

CABERNET MORAVIA, moravské zemské víno, suché, 2020          69 Kč
Vinařství Sedlák, Velké Bílovice
Suché červené víno. Barva vína je tmavě granátová s jemnými kořeněnými tóny po paprice a s příjemným 
ovocným dozníváním po černých lesních plodech v ústech.

COTES DE GASCOGNE MERLOT / CABERNET SAUVIGNON, 2020         69 Kč
Domaine Haut Marin, Gascogne, Francie
Plné, přesto jemné víno, které je elegantní a kulaté. Barva vína je tmavě fialová. Vyznačuje se bohatým aroma  
červeného ovoce, třešní a jahod a s tóny koření. Harmonické víno s hedvábnou dochutí a jemnými tříslovinami.

ROZLÉVANÝ PROGRAM – ŠUMIVÁ VÍNA 0,1 l

PROSECCO FRIZZANTE               69 Kč
Villa Cornaro, Veneto, Itálie 
Jde o víno frizzante, tedy perlivé prosecco. V chuti jednoznačně převládají tóny ovoce a svěží kyselina.

Vína z nabídky rozlévaného programu je možné zakoupit také po celých lahvích.



Vinný lístek
CHAMPAGNE 0,75 l

VEUVE CLICQUOT PONSARDIN BRUT         2 350 Kč
Champagne, Francie
Typické, dokonale vyvážené šampaňské formované Pinot Noir, doplněné elegancí Chardonnay a ucelené  
Pinot Meunier. Svojí oranžovou vinětou je toto víno známé po celém světě. Svěží symfonie ovocných chutí  
a vůní dělá z tohoto šampaňského skvělý aperitiv.

SEKT 0,75 l

ANDRÉ SŠV SEKT BRUT / DEMI SEC           470 Kč
Šlechtitelská stanice Velké Pavlovice
Jakostní šumivé víno, bílé, vyrobené metodou charmat z nejkvalitnějších odrůd vín, které mu dodávají 
a zaručují čistou a svěží chuť, s nezaměnitelným charakterem a jemným dlohotrvajícím perlením.

 
PROSECCO 0,75 l

PROSECCO SPUMANTE, BRUT            530 Kč
Conti Riccati, Veneto, Itálie
Charakteristická je světle slámově žlutá barva se zelenožlutými odrazy, jemná šumivost, ovocná vůně  
a dobře vyvážená chuť. Ve vůni se vyznačují náznaky mandlí a zeleného jablka.

BÍLÁ VÍNA Z MORAVY

CHARDONNAY, pozdní sběr, suché, 2019           540 Kč
Nové Vinařství, Drnholec
Ovocná vůně s tóny lískových oříšků a citrusových plodů. Zajímavá, jemně kořenitá chuť se znatelnou  
mineralitou a kyselinkou.

RYZLINK RÝNSKÝ, pozdní sběr, suché, 2019          560 Kč
Vinařství Gotberg
Přitažlivá, citronově žlutá barva s výraznými zelenkavými odlesky, je umocněna dlouhým zráním vína 
na jemných kalech ve velkém akátovém sudu. To vše dává tomuto ryzlinku specifickou vůni i chuť, která 
je výrazně ovocná, velmi plná a čistá.

RYZLINK VLAŠSKÝ, pozdní sběr, suché, 2019          620 Kč
Mikrosvín Mikulov
Příjemná, odrůdově charakteristická a minerální vůně s aroma čerstvé smetany, zralých citrusů a citrónové  
kůry. Kořenitá, poměrně vyrovnaná a šťavnatá chuť s harmonicky zakomponovanou živou kyselinou  
a jemnými tóny čerstvých citrónů .

RULANDSKÉ ŠEDÉ, pozdní sběr, polosuché, 2018         560 Kč
Balgovo Malé vinařství, Tvrdonice
Víno působí plným dojmem. V chuti najdete tóny limetky, bílých květů a hrášku, na patře objevíte typickou 
chlebovinku. Víno má žlutou barvu se zlatavým odleskem. Vůně vína nabízí tóny přezrálého banánu,  
pomeranče a vanilkového pudingu. V chuti se objevují citrusové tóny, jako limetka a červený pomeranč.



Vinný lístek
BÍLÁ VÍNA Z MORAVY

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ, pozdní sběr, suché, 2019          550 Kč
Vinice Hnanice
Toto víno zelenkavé barvy Vás zaujme aroma zelené trávy a bílého pepře, který přechází i do chuti,  
kde je doplněn kořenitostí s příjemnou kyselinkou v závěru.

RULANDSKÉ ŠEDÉ, pozdní sběr, suché, 2020   560 Kč
Zbyněk Osička, Velké Bílovice

RULANDSKÉ ŠEDÉ, výběr z hroznů, polosladké, 2019         560 Kč
Vinice Hnanice
Toto víno žlutozelené barvy Vás uchvátí aromatikou fíků a pomela. V chuti můžeme nalézt maracuju  
a červený pomeranč a šťavnatou kyselinku v závěru.

TRAMÍN ČERVENÝ, pozdní sběr, polosuché, 2020                        570 Kč
Vinařství Sedlák, Velké Bílovice 
Vůně je bohatá, ovocná i plně kořenitá s tóny kvetoucích růží, šeříku i jemných parfémů. Chuť je plná  
a dlouhá s kulatým tělem, snoubí se v ní ovocnost s nazrálou kyselinou a medovým závěrem.

PÁLAVA, výběr z hroznů, polosladké, 2020             570 Kč
Vladimír Tetur, Velké Bílovice 
Barva je zlatožlutá, vůně odrůdová a výrazná s aroma květů a koření, také lehce růže a fialky. Toto polosladké 
extraktivní víno má harmonickou kyselinu a medový závěr, což umocňuje jeho plnou chuť.

ČERVENÁ VÍNA Z MORAVY

ANDRÉ, pozdní sběr, suché, 2018             580 Kč
Šlechtitelská stanice Velké Pavlovice
Jde o křížence Frankovky a Svatovavřineckého, přebírajícího nejlepší vlastnosti rodičů. Víno charakterizuje  
sytě rubínová barva s vysokou viskozitou. Vůně a chuť lesních plodů, převážně borůvek je dokonale snoubena 
s plným a mohutným taninem.

CABERNET SAUVIGNON, pozdní sběr, suché, 2018         560 Kč
Moravíno Valtice
Víno má rubínovou barvu. Příjemná vůně sladkého sušeného ovoce. Plná a vyvážená chuť s tóny koření  
a perníku s čokoládovou polevou.

FRANKOVKA BARRIQUE, výběr z hroznů, suché, 2015         580 Kč
Vinařství Vitis, Strážnice
Vůně černých třešní s extraktivní kompotovou chutí červeného ovoce.

PINOT NOIR, výběr z hroznů, suché, 2015          640 Kč
Rajhradské klášterní vinařství, Rajhrad
Víno je rubínové barvy, kde se ve vůni snoubí tóny aromatického koření, kouře a marmelády z lesních  
plodů a jahod. Ve výrazné chuti s tóny brusinkového kompotu je patrné zrání v sudech, které se projevuje  
tóny hořké čokolády.



Vinný lístek
MORAVSKÁ VÍNA

MERLOT, výběr z hroznů, barrique, suché, 2018          570 Kč
Vinařství Vitis, Strážnice
Toto víno zrálo deset měsíců v dubových sudech, je tmavě granátové barvy s jemnou vůní přezrálého černého 
rybízu a ostružin, v chuti se objevují tóny dřeva a čokolády.

FRANCOUZSKÁ VÍNA

SAINT-EMILION GRAND CRU AOP CHATEAU SAINT-LO, 2015        820 Kč
Saint Emilion, Bordeaux
Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon. Víno je silné a velmi harmonické. V chuti se vyznačuje vyzrálé 
černé ovoce a švestky. Ve vůni můžeme pocítit třešně a ostružiny, ale i vanilku, koření a cedrové dřevo.  
V dochuti, tento Saint Emilion Grand Cru dává vyniknout vanilku a trochu čokolády.

A. BRUNELL, COTES DU RHONE AOC, 2017          620 Kč
A. Brunell, Rhone
Grenache, Cinsault, Syrah. Víno granátové barvy má bohatou strukturu a intenzivní vůni po lékořici 
a bobulovém ovoci. Chuť je ovocná, šťavnatá a plná s náznaky pepře, hřebíčku, švestek a máty.  
V dochuti je možno pocítit jemnou tříslovinu.

CORTON GRAND CRU, 2008         3 520 Kč
Domaine Faiveley, Bourgogne
100% Pinot noir. Bohatá a obsáhlá vůně vyzrálého ovoce s jemným dotekem živočišnosti, s tóny kávoviny,  
hořké čokolády, pralinek a rozinek. Sametová a elegantní chuť s vyzrálou ovocností a dotykem kouřovosti  
ve velmi dlouhém závěru. Vše je podpořeno velmi pevnou tříslovinou.

ITALSKÁ VÍNA

PINOT GRIGIO DAL CERO, 2020           610 Kč
Tenuta di Corte Giacobbe, oblast Veneto
Mladé bílé víno s vůní tropického ovoce a angreštu s herbálními podtóny. Má svěží, citrusový výraz s pulzující  
kyselinkou.

PRIMITIVO BOCCA VERITA, 2018           680 Kč
Cantine de Falco, Puglia, Itálie
Víno je tmavě červené barvy s fialovými odstíny. Intenzivní aroma černého bobulovitého ovoce s jemnými  
květinovými tóny. Chuť je plná, dlouhá a sametová.

GAVI DI GAVI, DOCG , 2020            630 Kč
Ernesto Picollo, oblast Piemonte
100% Cortese. Barva bledě slámová se zelenými odlesky. Víno s ovocným a delikátním buketem se suchou  
a osvěžující chutía dlouhým závěrem. Vhodné k rybám nebo jako aperitiv.



Vinný lístek
ITALSKÁ VÍNA

CHIANTI CLASSICO LA LELLERA, DOCG, 2019          720 Kč
La Lellera, oblast Toscana
100% Sangiovese. Víno tmavě červené barvy, s fialovými odlesky a výraznou ovocnou vůní. Chuť je ovocná,  
s tóny třešní, čokolády a pralinek.

BAROLO BOSIO DOCG, 2016            990 Kč
Bosio, oblast Piemonte
100% Nebbiolo. Víno má poměrně intenzivní rubínově červenou barvu s granátovými odlesky. V chuti je bohaté,  
komplexní, s pozoruhodnou koncentrací a rozsahem. Můžeme zaznamenat příchuť červeného lesního ovoce,  
v pozadí je máta, vanilka a lékořice.

NĚMECKÉ VÍNO

RIESLING 1648, 2020             660 Kč
Thanisch, oblast Mosel
Tento Riesling má svěží chuť po citrusech a grepefruitu. Charakter vína má krásnou křupavou kyselinku,  
je příjemně svěží, velmi elegantní s dlouhou ovocitou dochutí.

RAKOUSKÁ VÍNA

GRÜNER VELTLINER FEDERSPIEL, 2019          690 Kč
Johann Donabaum, oblast Wachau
Víno zářivé žlutozelené barvy. V nádechu i v chuti cítíme vůni bílých květů, která se snoubí s tóny žlutého ovoce, 
květového medu, bylinek a sladkými tóny manga. Víno má dlouhý a svěží závěr.

ŠPANĚLSKÁ VÍNA

VALDEPALACIOS CRIANZA BODEGAS, 2016          630 Kč
Bodegas Leza García, oblast Rioja
Víno vyrobené z vybraných hroznů původních odrůd této oblasti. Tempranillo, Red Garnacha a Mazuelo.  
Jakmile je fermentace dokončena, víno stárne 12 měsíců ve francouzských a amerických dubových sudech,  
poté se v lahvích uchovává po dobu nejméně 6 měsíců, aby dokončilo proces dozrávání a kulatosti. Víno  
s intenzivní, brilantní rubínově červenou barvou. Kořeněné víno s náznaky vína z tvrdého dřeva. Vůně  
zralého ovoce, harmonicky smíšené vůně nového dřeva.



Vinný lístek
ŠPANĚLSKÁ VÍNA

ALONSO DEL YERRO, 2014            1 290 Kč
Ribera del Duero
100% Tempranillo z vinic vysazených na široké škále vysoce vápenatých půd v nadmořské výšce přes 800 metrů.  
Je to silné a kulaté víno. Perfektní spojení zralého červeného ovoce s pečeným aroma.

TÁBULA, DO, 2014          1 340 Kč
Ribera del Duero
100% Tempranillo. Koncentrovaná vůně a chuť borůvek, tmavého rybízu, třešní, skořice, lékořice a švestek.  
V ústech je příjemné s lehkou kyselostí a přítomnými taniny, které ustupují pikantnímu dlouhodobému závěru.

NOVOZÉLANDSKÉ VÍNO

SAUVIGNON BLANC SILENI, 2020           610 Kč
Sileni, oblast Marlborough
Mladé bílé víno s vůní tropického ovoce a angreštu s herbálními podtóny. Má svěží, citrusový výraz s pulzující  
kyselinkou.

Všechna vína obsahují alergeny A12 (oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg)


