
VINNÝ LÍSTEK

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ, 300,-pozdní sběr suché– |
0,75l

0,2l

Víno má zlatožlutou barvu, ve vůni svěží, pepřnaté s lehkou vůní
doutníku. Chuť je sametová s hořkomandlovou dochutí. | 60,-

AURELIUS, 290,-pozdní sběr – polosuché |
0,75l Víno má světle zelenožlutou barvu, ve vůni připomínající hruškový
kompot, doplněný vanilkou a kůrou limetky. Víno má v chuti šťavnatost
a ovocnost.

RULANDSKÉ ŠEDÉ, pozdní sběr polosuché– | 290,-
0,75l Víno zlatavě zelenkavé barvy, vůně vyzrálého ovoce s tóny
pomeranče a medovosti, chuť je extraktivní, plná a hebká.

TRAMÍN ČERVENÝ | 330,-pozdní sběr – polosuché

0,75l

0,2l

Víno má zlatožlutou barvu, výraznou medově opojnou vůni růží, jemně
kořeněnou nasládlou chuť exotického liči. | 69,-

CHARDONNAY, | 290,-pozdní sběr – polosuché

0,75l Víno má vůni i chuť po tropickém mangu a zralém banánu.
Zbytkový cukr v dlouhé dochuti dělá z vína velký zážitek.

HIBERNAL polosladké, | 350,-výběr z hroznů –

0,75l Víno má ve vůni ovocný projev připomínající grapefruit, broskev,
angrešt a černý rybíz, v chuti hutné, lehce kořenité.

CUKR 0,8 | KYS 4,8 | ALK 11,5

CUKR 5,0 | KYS 6,5 | ALK 12,5

CUKR 14,3 | KYS 6,5 | ALK 12,0

CUKR 7,9 | KYS 6,3 | ALK 12,5

CUKR 10,6 | KYS 5,5 | ALK 12,5

CUKR 25,7 | KYS 6,5 | ALK 12,5

CUVEÉ DAVEÉ BÍLÉ morav. zemské – polosladké | 290,-
0,75l Víno má nádhernou žlutou barvu. Ve vůni cítíme lesní jahody
a propolis. V chuti ovocnost s ananasovým závěrem, doprovázeným
příjemným zbytkovým cukrem.

CUKR 43,8 | KYS 8,3 | ALK 11,0

PÁLAVA, | 300,-výběr z hroznů – polosladké

0,75l Víno má výrazně nažloutlou barvu a kořeněnou vůni. Zbytkový cukr
víno doplňuje a dělá z něj velký zážitek.

PÁLAVA, | 330,-výběr z bobulí – sladké

0,5l Speciální víno z perfektně vyzrátých hroznů. Ve vůni medové tóny,
mandarinková kůra. Chuť je plná, extraktivní, dlouhá a hutná.

CUKR 44,9 | KYS 5,9 | ALK 11,0

CUKR 111,0 | KYS 5,3 | ALK 10,0



ZWEIGELTREBE, | 290,-pozdní sběr – suché

0,75l Víno má granátovou barvu a velmi extraktivní chuť. Ve vůni
přezrálé višně s tóny ostružin a mletých ořechů.

DORNFELDER, | 290,-morav. zemské – polosuché

0,75l

0,2l

Víno tmavší barvy, vůně jemná s tóny ovoce. V chuti plné
a extraktivní. Zbytkový cukr víno příjemně doplňuje. | 60,-

DORNFELDER, | 290,-pozdní sběr – suché

0,75l Víno má granátovou barvu, výraznou chuť kompotované třešně ve
vanilkovo mléčně čokoládovém kabátku.

CABERNET MORAVIA, | 290,-pozdní sběr – suché

0,75l Víno má granátovou barvu, nádech sladké papriky ve vůni,
chuť ostružin a brusinek se smetanou a jemným tříslem.

CABERNET CORTIS, | 330,-výběr z bobulí – sladké

0,5l Neskutečně tělnaté a extraktivní víno se širokou aromatickou
škálou od černého rybízu přes angrešt až po broskve. Víno má vyšší
obsah zbytkového cukru.

MERLOT, | 350,-výběr z hroznů – suché

0,75l Pro odrůdu typická a pro většinu konzumentů přitažlivá nasládlá
vůně černých třešní, která je při zrání doplňována vůní švestek fíků
a při láhvové zralosti vůní tabáku, kávy a lanýžů.

CUKR 0,1 | KYS 4,5 | ALK 13,5

CUKR 12,4 | KYS 4,5 | ALK 12,0

CUKR 0,2 | KYS 4,4 | ALK 13,0

CUKR 0,1 | KYS 4,5 | ALK 12,5

CUKR 32,1 | KYS 4,9 | ALK 13,0

CUKR 3,5 | KYS 5,1 | ALK 14,5

SEKT KONEČNÝ 0,75l | 380,-

BOHEMIA SEKT demi 0,75l | 290,-

BOHEMIA SEKT brut 0,75l | 310,-

BOHEMIA SEKT ice 0,75l | 300,-

PROSECCO MIONETTO brut 0,75l | 300,-

PROSECCO DOC CORNARO 0,2l | 65,-


