
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

vinná karta 

U nás jste vždy vítáni! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moravíno Valtice 

CABERNET SAUVIGNON  2015 

POZDNÍ SBĚR / SUCHÉ 

0,75 l:  279,- Kč 

vinařská podoblast: mikulovská 

vinařská obec: Mikulov 

viniční trať: Pod Svatým kopečkem 

Originální výrazná cabernetová vůně vyčiněné kůže 

se mísí s drobným lesním ovocem, černého rybízu, 

borůvek a ostružin. Chuť je rovněž výrazná, 

s komplexní strukturou, ovocnou čokoládou, 

příjemně svěží, sametová a bohatá tříslovinami. 

 

Vinařství Sůkal 

PINOT NOIR 2012 

VÝBĚR Z HROZNŮ / SUCHÉ 

1,5 l magnum:  1 139,- Kč 

vinařská podoblast: Slovácko 

vinařská obec: Starý Poddvorov 

viniční trať: Krásná hora 

Aroma přezrálých hroznů s čokoládovo-perníkovým 

buketem je dokonale sladěno s lehce sametovými a 

příjemně harmonizujícími tříslovinami. 

 

Weingut R&A Pfaffl 

CUVÉE EXCELENT 2013 

QUALITÄTSWIEN / TROCKEN 

CUVÉE Zweigelt, Merlot, Cabernet Sauvignon 

1,5 l magnum:  1 659,- Kč 

vinařská země: Rakousko 

vinařský region: Niederösterreich 

Podmanivý projev přezrálých a sušených švestek a 

transformovaného peckového ovoce doprovází 

asimilovaná pražená káva s dotekem hořké 

čokolády. Chuť vína je komplexní, bohatě 

strukturovaná s jemnou vanilkou, černým rybízem a 

lesními plody v dochuti. 

 

 



 

 

Gotberg 

FRANKOVKA 2015 

VÝBĚR Z HROZNŮ / SUCHÉ 

0,75 l:  329,- Kč 

vinařská podoblast: mikulovská 

vinařská obec: Popice 

viniční trať: Svidrunk 

Aroma černého bobulového ovoce s chutí ostružin a 

sušených švestek. V dochuti převládá sametová 

tříslovina a skořice. 

 

Gotberg 

RULANDSKÉ MODRÉ 2015 

VÝBĚR Z HROZNŮ / SUCHÉ 

0,75 l:  379,- Kč 

vinařská podoblast: mikulovská 

vinařská obec: Popice 

viniční trať: Svidrunk 

Ve velmi bohaté vůni tohoto vína 

vynikají  ostružiny, divoká  třešeň  a kouř hořícího 

dřeva. Chuť je mohutná, minerální,  kde 

v jejím  závěru je patrná višeň v hořké čokoládě. 

 

Gotberg 

MERLOT 2015 

VÝBĚR Z HROZNŮ / SUCHÉ 

0,75 l:  379,- Kč 

vinařská podoblast: mikulovská 

vinařská obec: Popice 

viniční trať: Svidrunk 

Elegantní vůně drobného lesního ovoce, borůvek a 

ostružin spolu s podmanivými tóny kávy dodávají 

vínu neopakovatelný rozměr. Výrazná a přitom 

sametová chuť višní v čokoládě je 

násobena komplexní strukturou a hřejivou plností 

v dochuti. 

 

 

 

Vinařství Kolby 

SEKT KOLBY 

RYZLINK VLAŠSKÝ / BRUT 

0,75 l:  469,- Kč 

vinařská podoblast:mikulovská 

vinařská obec: Popice 

viniční trať: Kolby 

Vyznačuje se výrazným nazrálým buketem, 

extraktivní plností a bohatou strukturou těla. 

Svěžest kyselin je doprovázena pravidelným jemným 

a dlouhotrvajícím perlením. 

 

Bela Casel 

ASOLO PROSECCO SUPERIORE DOCG 

GLERA / EXTRA BRUT 

0,75 l:  579,- Kč 

vinařská země: Itálie 

vinařská oblast: Veneto 

Jemná květnatě-ovocitá vůně s příjemně osvěžující 

chutí s lehkým projevem vlašských ořechů a žlutého 

ovoce, která je podpořena vysokou čistotou 

fermentace, s dokonale asimilovaným oxidem 

uhličitým vytvářejí jemné a živé perlení. 

 

Fresne Ducret 

CHAMPAGNE FRESNE DUCRET BRUT 

RESERVE 

CUVÉE 60% Pinot Noir, 25% Pinot Meunier, 15% 

Charnodday/Brut 

0,75 l:  1 269,- Kč 

vinařská země: Francie 

vinařská oblast: Champagne – Premier Cru 

Klasické, komplexní šampaňské, s vůní velmi 

zralých jablek, květů a s jemnou chlebovinou. 

Elegantní, strukturované, s dozvukem. K jeho 

plnosti přispívá převaha modrých odrůd, Pinotu 

noir a Mlynářky, nad bílým Chardonnay. Může zrát 

a získávat tak kořenité a medové noty k dobru. 

 

 



 

 

Vinařství Sůkal 

MÜLLER THURGAU 2016 

POZDNÍ SBĚR / SUCHÉ 

0,75 l:  239,- Kč 

vinařská podoblast: Slovácko 

vinařská obec: Starý Poddvorov 

viniční trať: Krásná hora 

Rozkvetlé jabloně s ovocitou směsicí 

kompotovaných broskví a jádrovin s vábivou 

příchutí hřebíčku a muškátového oříšku dotvářejí 

harmonicky laděné kyseliny. 

 

Víno Rokiten 

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 2016 

MORAVSKÉ ZEMSKÉ VÍNO / SUCHÉ 

0,75 l:  220,- Kč 

vinařská podoblast: Velkopavlovická 

Květnatě ovocitá vůně se postupně rozvíjí do buketu 

přezrálých meruněk a avokáda. V chuti je víno plné, 

extraktivní s příjemně kořenitou a 

pepřovitou dochuti. 

 

 

Weingut R&A Pfaffl 

GRÜNER VELTLINER 2016 

DAC ZEISENECK 

QUALITÄTSWIEN / TROCKEN 

0,75 l:  299,- Kč 

vinařská země: Rakousko 

vinařský region: DAC Wienviertel 

viniční trať: Zeiseneck 

Jemné tóny luční květeny, tymiánu a ovoce v jogurtu 

harmonizují s osobitým projevem minerality  a 

originální odrůdovostí s charakteristickou 

kořenitostí až pepřovitostí. 

 

 

Vinařství Lahofer 

SVATOVAVŘINECKÉ 2015 

JAKOSTNÍ VÍNO / SUCHÉ 

0,75 l:  169,- Kč 

vinařská podoblast: znojemská 

Smyslná vůně dozrálých hroznů, borůvek a tmavých 

lesních plodů harmonizuje v chuti s podtóny vanilky 

a višní v čokoládě. 

 

 

Vinařství Sůkal 

CABERNET MORAVIA 2016 

JAKOSTNÍ VÍNO / SUCHÉ 

0,75 l:  199,- Kč 

vinařská podoblast: Slovácko 

Sametové aroma dobře vyzrálých hroznů, kořenitý 

buket černého bobulového ovoce, 

fermentovaných višní a sušených plodů s osobitým 

nádechem skořice, je doplněna harmonií tříslovin. 

 

 

Vinařství Sůkal 

ZWEIGELTREBE 2015 

POZDNÍ SBĚR / SUCHÉ 

0,75 l:  339,- Kč 

vinařská podoblast: Slovácko 

vinařská obec: Josefov 

viniční trať: Kukvička 

Dokonalá vyzrálost hroznů s jemným povidlovým 

nádechem, tóny sušeného ovoce, mleté skořice, 

dodávají tomuto vínu hřejivou a originální 

harmonii. 

 

 

 

 



 

 

Vinařství Lahofer 

PÁLAVA 2016 

VÝBĚR Z HROZNŮ / SLADKÉ 

0,75 l:  309,- Kč 

vinařská podoblast: znojemská 

vinařská obec: Vrbovec 

viniční trať: Lampelberg 

Expresivní aroma rozkvetlých růží, lipového a 

bezinkového media harmonicky přechází do buketu 

nazrálého tropického ovoce kandovaných fíků a 

medově kořenité dezertností.   

 

Vinařství Sůkal 

RYZLINK RÝNSKÝ 2015 TERROIR 

VÝBĚR Z HROZNŮ – BOTRYTICKÝ SBĚR / 

SLADKÉ 

0,375 l:  369,- Kč 

vinařská podoblast: Slovácko 

vinařská obec: Lužice 

viniční trať: Na Stráni 

Buket medoviny, lipového média a včelích plástů, 

přechází v chuti do tónů orientálních cukrovinek, 

kompotovaného manga, přezrálých hroznů s 

dochutí orientálních oříškových sladkostí. 

 

Vinařství Lahofer 

SVATOVAVŘINECKÉ 2016 ROSÉ 

KABINETNÍ VÍNO / POLOSLADKÉ 

0,75 l:  169,- Kč 

vinařská podoblast: znojemská 

Víno světlerůžové barvy s odstínem čajové růže. 

Ovocná vůně, připomínající čerstvou malinovou 

šťávu, je v chuti doplněna příjemnou chutí čajového 

taninu a malinové marmelády. 

 

 

 

 

Vinařství Kolby 

CUVÉE KOLBY 2015 

JAKOSTNÍ VÍNO / SUCHÉ 

CUVÉE Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené 

0,75 l:  219,- Kč 

vinařská podoblast: mikulovská 

vinařská obec: Popice 

viniční trať: Kolby 

Vůni jarní louky a svěžest dozrávajícího jadrného 

ovoce s lískovo-mandlovými tóny velmi pěkně 

doplňuje příjemná kyselina. 

 

Víno Rokiten 

RYZLINK RÝNSKÝ 2016 

MORAVSKÉ ZEMSKÉ VÍNO / SUCHÉ 

0,75 l:  229,- Kč 

vinařská podoblast: mikulovská 

Výraznou vůni luční květeny, doplňují tóny lipových 

květů. Ovocnost a kořenitost v chuti podporuje 

svěžest originálních kyselin. 

 

Vinařství Kolby 

RYZLINK RÝNSKÝ 2015 

POZDNÍ SBĚR / POLOSUCHÉ 

0,75 l:  359,- Kč 

vinařská podoblast: mikulovská 

vinařská obec: Popice 

viniční trať: Kolby 

Květinově-medová vůně rozkvetlé louky, lípy a 

dobře vyzrálých hroznů je protkána okouzlující 

ovocností a kořenitostí. V chuti jemné s pikantní 

kyselinkou.  

 

 

 

 

 



 

 

Víno Rokiten 

RULANDSKÉ BÍLÉ 2016 

MORAVSKÉ ZEMSKÉ VÍNO / SUCHÉ 

0,75 l:  239,- Kč 

vinařská podoblast: mikulovská 

Velmi komplexní aroma připomínající sušené 

meruňky, mango a hloh. V chuti se víno vyznačuje 

svojí plností, která je doplněna  tóny lučního medu 

a sušené kdoule. 

 

Vinařství Kolby 

RULANDSKÉ BÍLÉ 2015 

POZDNÍ SBĚR / POLOSLADKÉ 

0,75 l:  359,- Kč 

vinařská podoblast: mikulovská 

vinařská obec: Popice 

viniční trať: Kolby 

Hebké aroma letních bílých květů a exotického 

tropického ovoce s vanilkově smetanovým 

nádechem v buketu překrásně harmonizuje se 

svěžestí kyselin, působivou vyzrálostí hroznů a 

elegantní oříškovou dochutí.  

 

Víno Rokiten 

RULANDSKÉ ŠEDÉ 2018 

MORAVSKÉ ZEMSKÉ VÍNO / POLOSUCHÉ 

0,75 l:  260,- Kč 

vinařská podoblast: mikulovská 

 

Jarní aroma vanilky, skořice, sušených fíků a 

kandovaných citrusů s převládajícím projevem 

pomerančové kůry je doplněna důraznou plností a 

extraktivností v chuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víno Kadrnka 

CHARDONNAY 2015 BARRIQUE 

VÝBĚR Z HROZNŮ / SUCHÉ 

0,75 l:  439,- Kč 

vinařská podoblast: mikulovská 

vinařská obec: Březí 

viniční trať: Liščí vrch 

Výrazný minerální projev mořských řas, 

podzimního listnatého stromoví a kořenitosti 

pohankového a hořčičného medu přechází do 

vrstevnatě strukturované chutí s čerstvým lískovým 

oříškem a pikantními kyselinami v dochuti. 

 

Vinařství Sůkal 

SAUVIGNON 2015 TERROIR 

POZDNÍ SBĚR / SUCHÉ 

0,75 l:  369,- Kč 

vinařská podoblast: Slovácko 

vinařská obec: Josefov 

viniční trať: Kukvička 

Jemné aroma zralých angreštů a vyzrálého žlutého 

ovoce. Chuť je plná a strukturovaná. Výrazněji 

vystupuje aroma přezrálých angreštů, s příjemnou 

dlouho dochutí a příjemnou kyselinou v závěru.    
 

Vinařství Volařík 

GEWÜRZTRAMINER 2016 

VÝBĚR Z HROZNŮ / POLOSUCHÉ 

0,75 l:  339,- Kč 

vinařská podoblast: mikulovská 

vinařská obec: Dolní Dunajovice 

viniční trať: Pod Slunným vrchem 

Kořenité, plné víno s typickým odrůdovým 

charakterem nabízí ve vůni liči a čajovou růži. Chuť 

je kořenitá s tóny papáji. 
 

 

 

 

 


