.

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

Vinselekt Michlovský
REVINE
NON ALCOHOLIC WINE
0,75 l: 180,- Kč

vinná karta
U nás jste vždy vítáni!

Vinařství Kolby

Gotberg

SEKT KOLBY

RULANDSKÉ MODRÉ 2015

RYZLINK VLAŠSKÝ / BRUT

VÝBĚR Z HROZNŮ / SUCHÉ

0,75 l: 469,- Kč

0,75 l: 379,- Kč

vinařská podoblast:mikulovská
vinařská obec: Popice
viniční trať: Kolby

vinařská podoblast: mikulovská
vinařská obec: Popice
viniční trať: Svidrunk

Vyznačuje se výrazným nazrálým buketem,
extraktivní plností a bohatou strukturou těla.
Svěžest kyselin je doprovázena pravidelným jemným
a dlouhotrvajícím perlením.

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.

Bela Casel
ASOLO PROSECCO SUPERIORE DOCG

Gotberg

GLERA / EXTRA BRUT

MERLOT 2015

0,75 l: 579,- Kč

VÝBĚR Z HROZNŮ / SUCHÉ

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

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.

CHAMPAGNE FRESNE DUCRET BRUT
RESERVE
CUVÉE 60% Pinot Noir, 25% Pinot Meunier, 15%
Charnodday/Brut
0,75 l: 1 269,- Kč

Vinařství Sůkal
PINOT NOIR 2015
VÝBĚR Z HROZNŮ / SUCHÉ
0,75 l: 399,- 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.

vinařská podoblast: slovácká
vinařská obec: Starý Poddvorov
viniční trať: Krásná hora
Víno má granátovo-rubínovou barvu. Ve vůni se
prolínají ovocné tóny s ušlechtilými tóny dřeva a
kůže. V chuti je dlouhé, harmonické a ušlechtilé.

Weingut R&A Pfaffl

Vinařství Hanzel

WIEN.2 2016
ZWEIGELT. PINOT NOIR

HIBERNAL 2017

QUALITÄTSWEIN / TROCKEN
0,75 l: 299,- Kč
Tohle červené vídeňské cuvée miluje písečnou
vápencovou půdu, a proto je zvláštně ovocné,
šťavnaté, jahodové a třešňové a má překvapivě
velkou sílu a eleganci.

JAKOSTNÍ VÍNO / POLOSLADKÉ
0,75 l: 299,- Kč
vinařská podoblast: znojemská
vinařská obec: Vrbovec
viniční trať: Šác
Ve vůni dominují květinové tóny, z nichž vystupuje
především konvalinka či lístky mladé kopřivy.
Sladěný vyšší zbytkový cukr, šťavnatá kyselinka a
extraktivnost kombinují v plné chuti připomínku
sladkého jablkového kompotu a zralých rynglí.

Vinařství Sůkal
ZWEIGELTREBE 2015

Vinařství Volařík

POZDNÍ SBĚR / SUCHÉ

GEWÜRZTRAMINER 2016

0,75 l: 339,- Kč

VÝBĚR Z HROZNŮ / POLOSUCHÉ

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.

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.

Gotberg

Vinařství Lahofer

FRANKOVKA 2015

MÜLLER THURGAU 2015

VÝBĚR Z HROZNŮ / SUCHÉ
0,75 l: 329,- Kč

KABITNÍ VÍNO / SUCHÉ
0,75 l: 168,- 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.

vinařská podoblast: znojemská
vinařská obec: Olbramovice
viniční trať: Olbramovická hora
Příjemné pitelné víno zelenkavé barvy, kde ucítíte
jemně muškátovou vůni s tóny svěžího ovoce,
broskví a jemného grepu a pikantní šťavnatou
kyselinku.

Vinařství Kolby
RYZLINK VLAŠSKÝ 2015
POZDNÍ SBĚR / POLOSUCHÉ
0,75 l: 359,- Kč

Vinařství Tichý
SAUVIGNON 2017
JAKOSTNÍ VÍNO / POLOSUCHÉ
0,75 l: 295,- Kč

vinařská podoblast: mikulovská
vinařská obec: Pouzdřany
viniční trať: Kolby
Chuť je plná, svěží s tóny rozinek a medu,
minerální, typická pro ryzlink vlašský ze starých
výsadeb viniční trati Kolby.

vinařská podoblast: znojemská
vinařská obec: Miroslavské Knínice
viniční trať: Stará Hora
Světle zelenkavožlutá barva. Ve vůni jsou atraktivní
tóny nektarinek a koření. Chuť je svěží
připomínající podzimní jablka. Závěr je svěží a
šťavnatý.

Vinařství Tichý

Vinařství Sůkal
RYZLINK RÝNSKÝ 2015
VÝBĚR Z HROZNŮ / SLADKÉ
0,375 ml: 369,- Kč
Vinařská podoblast: slovácká
Vinařská obec: Lužice
Viniční trať: Na Stráni
Víno je zlatožluté barvy. Ve vůni se pojí tóny
citrusových plodů, sušených bylin, sena, rozinek a
medu. V chuti je svěží, tělnaté, odrůdové a
dlouhotrvající.

PÁLAVA
POZDNÍ SBĚR / POLOSLADKÉ
0,75 l: 310,- Kč
vinařská podoblast: Znojemská
vinařská obec: Dolní Kounice
viniční trať: Nová Města
Víno zlatožluté barvy. Ovocné aroma doplněno vůní
po růžích a vanilce. Ročník 2018 propůjčil tomuto
vínu intenzivní odrůdový charakter. V nasládlé
chuti vystupují tóny mandarinek.

Vinařství Tichý

Vína Rokiten
0,75 l Rulandské šedé – pozdní sběr/suché 265,- Kč
0,75l Rulandské bílé – pozdní sběr/suché 265,- Kč
0,75 Rýzlink rýnský – pozdní sběr/suché 265,- Kč
0,75l Rýzlink vlašský – pozdní sběr/suché 245,- Kč
0,75l Veltlínské zelené – pozdní sběr/suché 265,-Kč
0,75l Chardonnay – pozdní sběr/suché 265,- Kč
0,75l Sauvignon – pozdní sběr/suché 265,- Kč

TRAMÍN ČERVENÝ
JAKOSTNÍ VÍNO / POLOSLADKÉ
0,75 l: 310,- Kč
vinařská podoblast: Znojemská
vinařská obec: Miroslavské Knínice
viniční trať: Stará Hora
Světlejší zlatavá barva se stříbrnými odlesky.
Intenzivní vůně připomínající čajovou růži. Chuť je
nasládlá, kořenitá, bohatá s dochutí po akátovém
medu.

