ROZLÉVANÁ VÍNA

Bílá
0,1l
0,1l
0,1l
0,1l
0,1l
0,1l
0,1l
0,1l
0,1l

Chardonnay I.G.T.
Trebianno d´Abruzzo
Pinot grigio T.S.A.
Pinot grigio – Puiatti
Satrico
Sauvignon P.S. (Mádl)
Sauvignon Ritterhof
Müller Thurgau Ritterhof
Domaine Pellehaut

35,35,50,60,55,65,75,60,55,-

Červená
0,1l
0,1l
0,1l
0,1l
0,1l
0,1l

Merlot I.G.T
Montepulciano
Cabernet Sauvignon Monteverdi
Malvasia
Domaine Pellehaut
Tempranillo

35,55,55,55,60,50,-

Růžová
0,1l

Frankovka (Mádl)

50,-

Perlivá
0,1l
0,1l
0,1l
0,25l

Lambrusco bílé
Lambrusco červené
Prosecco – Treviso
Aperol spritz (aperol, prosecco, pomeranč, soda)

35,35,45,95,-

BÍLÁ VÍNA
Česká republika

0,75l Rulandské šedé – kabinet ( Ing. František Mádl, Velké Bílovice ) 390,- suché, víno má decentní buket, je vyrovnané, hladké a má dobrou
strukturu. Kyselina je jemná, a proto je víno příjemné navzdory vyššímu
extraktu. Převažuje vůně jablka, lískových jader a chlebnatost.

0,75l Ryzlink Rýnský – PS ( CH.C.André, Velké Pavlovice )

420,-

- suché, víno má intenzivní zlatou barvu s vysokou viskozitou.
Aroma lipového květu a citrusových květů působí velmi svěže.
Chuť je plná, opulentní, s krásnou medovostí a mineralitou daného
terroir, dokreslená příjemnou pikantní kyselinkou. Nazráváním na láhvi
přechází chuť do jemných petrolejových tónů.

0,75l Pinot blanc – PS ( Proquin, Velké Pavlovice )

420,-

- polosuché mešní víno, které vzniká za mimořádné péče při pěstování
hroznů na farní vinici dle zásad kanonického práva a pod dohledem
duchovního správce vinařské obce Velké Němčice. Květnatá,
jemně kořenitá vůně se postupně rozvíjí do buketu máslové hrušky.
Chuť je velmi jemná, plná, medově kořenitá, harmonická.

0,75l Sauvignon – PS ( Ing. František Mádl, Velké Bílovice )

450,-

- polosuché, viniční trať “Přední hora“. Sauvignon pochází z největší
francouzské vinařské oblasti Bordeaux v současné době velmi oblíbená
odrůda pro svoji typickou broskvovou až kopřivovou vůni.
Chuť kořenitě plná a výrazně ovlivněná vůní kyselinky u mladého vína,
později harmonické.

0,75l Tramín červený – PS ( Ing. František Mádl, Velké Bílovice )

490,-

- suché, hrozny této odrůdy jsou červené barvy, ale víno získané
z dužniny plodů je bílé. Pozůstatkem červeného barviva je žlutozlatá
barva vína. Hrozny pocházejí z vinařské trati „Zadní hora“ a vyznačují se
velmi dobrou vyzrálostí. Víno je jemně aromatické, svádivé- připomíná
rozkvetlou růži. Chuť je harmonicky plná.

ITÁLIE

0,75l Pinot Grigio D.O.C. ( Tenuta S.Anna, Veneto )

360,-

- lehký a svěží Pinot Grigio ze severské oblasti Itálie,
z oblasti Lison Prammagiore, nejdéle osázenou částí vinnou révou
regionu Veneto. Barva vína je světle žlutá se zelenkavými odstíny.
Aroma evokuje svěžest a ovocnost, zejména zelená jablka a jiné světlé
ovoce s minerálním podtónem. V chuti svěží a lehké s pikantní kyselinkou.

0,75l Frascati Superiore D.O.C. ( Silvestri, Lazio )

360,-

- velmi známé bílé víno Itálie ze zóny Frascati v blízkosti Říma,
připravené z odrůd Malvasia bianca di candia, Malvasia del Lazio a Greco.
Slámově žluté víno s lehkým aroma, sametově hebké a
vyvážené. Chuť je velmi šťavnatá s tóny zralého ovoce a nádechem
hroznového cukru, který zanechává příjemný dojem.

0,75l Müller Thurgau D.O.C. ( Ritterhof, Trentino )

390,-

- lehké a svěží víno odrůdy Müller Thurgau ze severní části Itálie,
z oblasti Alto Adige. Barva vína je světle platinová se zelenkavými
odstíny. Aroma evokuje svěžest a ovocnost, s nádechem bylin a
muškátového oříšku s minerálním podtónem.
V chuti svěží a lehké s pikantní kyselinkou.

0,75l Satrico I.G.T. ( Casale del Giglio, Lazio )

395,-

- netradiční bílé víno z odrůd Chardonnay, Sauvignon a
Trebbiano Giallo, pocházející z přímého okolí města Řím, místa,
kde již 900 let před naším letopočtem bývala stejnojmenná vesnice.
Bílé víno s jasnou barvou, jemnými zelenkavými odlesky a příjemným
svěžím ovocným aroma. Na chuti lehké a ovocné s tóny čerstvě
utržených plodů se stále živou kyselinkou a velmi jemnou bylinnou
hořčinou, v dochuti elegantní a harmonické.

0,75l Vermentino La Cala D.O.C. ( Sella & Mosca, Sardegna )

420,-

- bílé jiskrné víno odrůdy Vermentino původem z ostrova Sardegna,
pěstovaná na vinicích v blízkosti mořského pobřeží. Víno jemně zlatavé
barvy se zelenkavými odlesky a elegantním ovocným aroma zelených
jablek s pozadím květu akátu. Na chuti osvěžující s perzistentní
kyselinkou, minerální s tóny jemného koření a mandlí.
Elegantní v celé délce svého projevu.

0,75l Pinot Grigio P.G.I. ( Puiatti, Friuli )

470,-

- velmi osobité, pouze ručně sklízené víno v první polovině září, které se projevuje
výbornou mineralitou z podloží vinic kopců oblasti Isinzo. Vittorio Puiatti svojí
pozorností k tamním podmínkám vytvořil velmi svěží víno s jemnou a živoucí
kyselinkou, s nádechem bílého ovoce a kamení.

0,75l Grillo D.O.C. ( Villa Tasca, Sicilia )

540,-

- odrůda Grilllo z rodinného vinařství Tasca de Merita z vinic
Santa Anna a Piana Vecchie má zlatavou barvu, s velmi pěknou jiskrou.
Aroma s tóny vyzrálého ovoce a minerálů,
ovocná chuť s tóny peckovin a citrusů a zralých meruněk.

0,75l Leone d’Almerita I.G.T. ( Villa Tasca, Sicilia )

540,-

- směs odrůd Catarrato, Pinot Blanc, Sauvignon a Traminer Aromatico
z vinařství Tasca de Merita v srdci historického Palerma.
Tato selekce z hroznů, které se pěstují ve vyšších nadmořských výškách
má výrazné, nikoliv však násilné aroma s tóny květů, sladšího ovoce,
hrušek a okvětních lístků růží. Překvapí s výraznou svěžestí a šťavnatou
kyselinkou a harmonickým koncem.

0,75l Chardonnay P.G.I. ( Puiatti, Friuli )

470,-

- skvělé chardonnay od známého vinaře Vittia Puiattiho z obalsti Friuli na
severovýchodě Itálie. Svým položení vinic na štěrkové půdě dodává
tomuto vínu specifický minerální charakter s citrusovými tóny a
pikantní kyselinkou.

0,75l Sauvignon D.O.C. ( Ritterhof, Trentino )

470,-

- aroma vína je výrazné, intenzivní a komplexní s tóny
vyzrálého ovoce a sušených květin. Ovocnému vjemu dominuje
černý rybíz, angrešt a stopa minerality, která skvěle reflektuje místo
původu tohoto vynikajícího Sauvignonu. Chuť je sametová,
jemná až hedvábná. Vynikající komplexnost přechází až k nekončící
dochuti. Závěr vína podporuje znamenitá kyselinka, která propůjčuje
absolutní svěžest.

0,75l Chardonnay OPI Pecorino I.G.P. ( Farnese, Abruzzo )

490,-

- bílé víno připravené kombinací lokální odrůdy Pecorino a Chardonnay.
Pevné svěží víno s plnou chutí a dominantními ovocnými tóny nezralých
jablek. Průběh vína doplňuje pevná kyselinka s jemným pozadím bylinek.
Netradiční víno s jedinečným charakterem místa původu.

0,75l Gavi di Gavi D.O.C.G. ( Bava, Piemonte )
- velmi slavné víno z přímého okolí města GAVI s dobrou strukturou,
připravené z tradiční regionální odrůdy Cortese, světle žluté barvy a

690,-

jemné vůně po žlutých melounech, s bylinkovo-květinovým aroma a
delikátní svěží chutí. Podléhá přesným pravidlům pro způsob a místo
pěstování, jenž mu zajišťuje jedinečnost.

0,75l Arneis Blange D.O.C. ( Ceretto, Piemonte )

780,-

- bílé víno jiskrné barvy odrůdy Arneis. Barva je velmi jemná se žlutými
odstíny a záblesky zelenkavé. Aroma je lehce minerální a ovocné
s nádechem jablek a hrušek. V chuti je svěží ovocné s jemnou dochutí a
příjemnou mineralitou. V závěru je velmi svěží s lehkou perličkou,
která skvěle podporuje svěží kyselinku.

0,75l Pinot Grigio I.G.T. ( Jermann, Venezia Giulia )

950,-

- jedno z nejvyhlášenějších vín odrůdy Pinot grigio z palety vyhlášeného
vinaře Silvia Jermanna. Čistá až platinová barva s dokonalou jiskrou
skrývá jemné, ale přímočaré aroma ovoce s tóny broskví a bezu.
Na chuti intenzivní a vyvážené s pevnou kostrou a elegantní dochutí.
Víno s jedinečným původem a charakterem.

FRANCIE
0,75l Sauvignon Caude Val ( Paul Mas, Languedoc )

370,-

- původem z jižní Francie z oblasti Languedoc, slámově žluté barvy
s tóny exotického ovoce a angreštu. Velmi svěží s kořenitou dochutí.

0,75l Domaine Pellehaut ( Beraut, Gascogne )

400,-

- harmonické cuvée z oblasti Gascogne s výrazným aroma bezu a
tropického ovoce, svěží ovocná chuť s dotekem jemné minerality

0,75l Chardonnay Cap Cette ( Les Costieres de Pomerols, Languedoc ) 420,- plné, velice měkké chardonnay s chutí bílých broskví a máslové sušenky

0,75l Chablis Jean Durup ( Jean Durup, Burgugne Chablis )

850,-

- víno jasné barvy se zlatavými okraji, decentní aromatický projev,
jemné stopy bílého ovoce. V chuti svěží, velmi živé, ale zároveň plné
minerality s náznaky citrusového ovoce.

0,75l Riesling Lucien Albrecht ( Lucien Albrecht, Colmar Alsace )
- příjemná ovocná vůně se stopami lipového květu a zahradního ovoce.
V chuti plné s minerálními tóny a zemitosti s medovým závěrem se
zbytkovým cukrem

650,-

ČERVENÁ VÍNA
Česká republika

0,75l Frankovka – barrique ( Ing. František Mádl, Velké Bílovice )

550,-

- vína zrála min. 8 měsíců ve francouzských dubových sudech Alier
a Nevers. Víno je plné, zralé, zemité s tóny marmelády a lesního ovoce
s dotekem kořenitosti a ušlechtilého dřeva.

0,75l Merlot výběr z hroznů ( Moravino, Valtice )

420,-

- suché víno, temně rudé barvy, ve vůni s tóny ostružin a
červeného peckového ovoce. Chuť je hladká, ovocná a harmonická.

ITÁLIE

0,75l Montepulciano d´Abruzzo D.O.C. ( Farnese Fantini, Abruzzo ) 370,- víno vyráběné z tradiční odrůdy regionu Abruzzo s výraznou temnější
barvou a intenzivním, bohatým aroma černých plodů, zejména třešní a
švestek. V chuti suché a středně plné s výraznou ovocností a jemným
taninem. Je delší v dochuti s náznakem povidel.

0,75l Cabernet Sauvignon I.G.T. ( Monteverdi, Toscana )

370,-

- víno odrůdy Cabernet Sauvignon. Barva vína je sytě rubínová s
odlesky purpurové. Aroma je bohaté na tóny bobulového ovoce
s decentním nádechem bylinek a ušlechtilého dřeva. Chuť je dobře
strukturovaná s dlouhou dochutí a jemným, hladkým taninem.

0,75l Malvasia Nera Salenta I.G.T. ( Feudi san Marzano, Puglia )

390,-

- rubínově červené až jemně nafialovělé víno z révy Malvasia nera,
které zrálo v barikových sudech, s intensivním aroma černých lesních
plodů a sušeného ovoce. Na chuti plnější, v pozadí s jemnou hroznovou
sladkostí. Chuť věrně následuje vůni svou ovocností a dotváří
celkový dojem v jemných nuancích povidel a marmelád.

0,75l Chianti D.O.C.G ( Colli Senesi, Toscana )
- 80% Sangiovese Prugnolo Gentile, 20% ostatní modré hrozny z dané
oblasti. Rubínově červené Chianti s vyváženou, ale výraznou chutí.
Ve vůni s nádechem malin a bobulí. V chuti je suché, elegantně ovocné,
se skvěle vyváženým taninem.

470,-

0,75l Barbera d´ Alba D.O.C. ( Patrizzi, Piemonte )

470,-

- suché víno rubínově červené barvy s fialovými odlesky,
ovocná vůně po višních a červeném rybízu s harmonickou tříslovinou.

0,75l Don Camilo Sangiovese I.G.T. ( Farnese, Abruzzo )

480,-

- víno granátové barvy produkované zcelením odrůd
Cabernet Sauvignon a Sangiovese, školené v dubových sudech
minimálně 4 měsíce. Aroma vína je ovocné s džemovými tóny a
náznaky třešní a višní. V chuti je plné, strukturované s pevnou
tříslovinou a ovocným charakterem. Dlouhá dochuť jde ruku v ruce
s elegantní finesou vína.

0,75l Nebbiolo d´Alba D.O.C. ( Patrizi, Piemonte )

470,-

- typické suché velmi vyvážené víno z Piemontu rubínové barvy
s harmonickou chutí se stopami dubu a vanilky, výrazná vůně černého
ovoce (třešně,višně,ostružiny) se slabou tříslovinou.

0,75l Pinot noir riserva D.O.C. ( Concilio, Trentino )

570,-

- velmi elegantně vyvážené, s intenzivní vůní zralých lesních plodů,
tabáku a vanilky. Harmonické na patře. Zraje ve francouzských dubových
sudech po dobu 18 měsíců. Víno má nádhernou vyzrálou barvu.

0,75l Primitivo di Manduria I.G.P. ( Vigneti del Salento, Puglia )

690,-

- toto primitovo je velmi plné a intensivní víno díky vápencovým
podložím a slunému podnebí v náhorní plošine Manduria na
poloostrově Salento. Víno prošlo školením na sudech z Amerického
dubu po dobu 6-8 měsíců, má velmi bohaté aroma lesních plodů a
exotického koření.

0,75l Barbera d´Asti Libera D.O.C.G. ( Bava, Pienemonte )

590,-

- červené víno z odrůdy Barbera, jenž je tradiční a nejvíce rozšířenou
révou v Piemontu. Rubínové barvy, ovocné chutě po třešních a švestkách.
Dozrává 12 měsíců ve francouzských sudech barrique a dalších 12
měsíců v lahvi. Chuť je plná, přetrvávající, připomíná sladké červené
ovoce, eukalypt a mentol.

0,75l Refosco I.G.P. ( Pierpaolo Pecorari, Venezia Giulia )
- tmavě rubínově červené víno s ovocným buketem třešní a malin.
V chuti je elegantní, ovocné, kořeněné s jemnou tříslovinou.
Výrobce Pierpaolo Pecorari patří v Itálii k nejvyhlášenějším výrobcům
bílých vín. Hrozny vinné révy jsou sklízeny zásadně ručně.
Zrání probíhá v 500 hl sudech z francouzského dubu z oblasti Troncais
po dobu 12 měsíců.

690,-

0,75l Tanca Farra Alghero D.O.C. ( Sella & Mosca, Sardegna )

690,-

- harmonické spojení nejvýznamnějších odrůdy Sardinie,
Cannonau a nejslavnější mezinárodní odrůdy Cabernet Sauvignon.
Barva vína je rubínová s odlesky granátové. Výrazné velmi hřejivé aroma
připomíná kouřivost, bobulové ovoce, mokka a vanilku. V chuti je vysoce
elegantní s jemným taninem a dlouhým hladivých koncem.

0,75l Chianti classico reserva D.O.C.G. ( San Giorgio a Lapi, Toscana ) 890,- víno původem ze samotného srdce Toskánska – oblasti Chianti clasicco.
Barva je jasně rubínová, temnějšího charakteru. Aroma jasně
napovídá o odrůdě. Je svěží s tóny třešní a višní. V chuti je osvěžující
s dobrou kyselinkou a příjemným pevnějším taninem.
Dlouhé na patře a dobře strukturované.

0,75l Valpolicella Ripaso D.O.C. ( Salvalai, Veneto )

870,-

- jako základ tohoto vína se používají hrozny použité k výrobě
Amarone Della Valpolicella Classico. Voní po zralém ovoci, džemu a
třešních. Plné, bohaté a elegantní s dlouhou dochutí.
Zraje 10-12 měsíců v dubových sudech.

0,75l Amarone della Valpolicella ( Domini Veneti, Veneto )

1390,-

- toto vynikající příležitostní víno je považováno za jednoho
z králů veronských vín, víno silného charakteru, kulaté, plné,
dozrává dlouhou dobu v malých dubových sudech, je doporučováno
ke zvěřině a vyzrálým sýrům. K dokonalému vychutnání tohoto vína
je nutné otevřít lahev alespoň dvě hodiny před podáváním.

0,75l Brunello di Montalcino

( Tenuta Caparzo, Toscana )

1850,-

- bezesporu jedno z největších vín Itálie. Brunello bylo prvním vínem,
které získalo zařazení DOCG. Barva vína je tradičně granátově červená
s lehkými odlesky oranžové . Bohaté aroma připomínající především
bobulové ovoce. V chuti suché , hřejivé a dobře strukturované.
Velice dlouhé, tradiční Brunello.

0,75l Barolo ( Rocche, Piemonte )

1980,-

- představitel nejslavnějších italských vín z okolí města Barolo v Piemonte.
Klasická barva granátu až rubínu. Vyzrálé aroma červeného
ovoce s tóny koření. V chuti jemné s pevnou tříslovinou a pevnou páteří,
tóny čokolády, peckovin a tabáku a nekonečně dlouhou dochutí.
Jedinečné víno odrážející charakter místa svého původu.

0,75l Quatr nas langhe ( Rocche, Piemonte )
- unikátní cuvée čtyř významných světových odrůd Nebbiolo,
Cabernet Sauvignon, Pinot Noir a Merlot. Barva je rubínová s vynikající

1590,-

jiskrou. Aroma vína je bohaté a strukturované s tóny lesních plodů,
bobulového ovoce, růží, fialek a kvetoucího kaštanu. V chuti velice
komplexní, plné a strukturované. Na hutné tělo navazuje dobrá
tříslovina. Velmi dlouhé v dochuti

0,75l Nobile di Montepulciano ( Montepulciano, Piemenote )

2100,-

- nejklasičtější a nejznámější víno vinařství Fattoria del Cerro. Barva je
rubínová a strukturovaná. Intenzivní aroma evokuje tóny nejrůznějšího
ovoce, zejména divokých černých třešní, fialek a vanilky.
V chuti je plné, elegantní a dobře vyvážené s citelnou tříslovinou,
která ovšem není dráždivá, ale vysoce harmonická. Je dlouhé s tóny
dřeva a červeného bobulového ovoce, vanilky a cedru.

FRANCIE
0,75l Domaine Pellehaut ( Beraut, Gascogne )

400,-

- víno červené barvy s fialovými odrazy světla. Pronikavá hladká vůně
ovoce a koření, jemné chuti lesních černých bobulí s peprnou dochutí.

0,75l Côtes du Rhône ( E.Guigal, Chateu d´Ampuis )

590,-

- elegantní tmavě červené víno s plným buketem, s lahodnými
hroznovými tóny a svěžím aroma drobného červeného ovoce s příjemnou
kořeněnou vůní. Velmi dobrá struktura s jemnými taniny.

RŮŽOVÁ VÍNA
0,75l Frankovka – kabinet ( Ing. František Mádl, Velké Bílovice )

350,-

- suché velmi příjemné, elegantní a delikátní růžové víno si podmaní
každého. Je velmi lehké a živé, má nádhernou průhledně červenou barvu
s jemnou svěží vůní červených bobulovin.

0,75l Bardolino Chiaretto D.O.C. ( Salvalai, Veneto )

390,-

- pochází z okolí města Bardolino, na břehu jezera Lago di Garda.
Víno má světle růžovou barvu s krásnou ovocnou vůní švestek a lesních
jahod.

0,75l Ocarosa Frizzante I.G.T. ( Marca Trevigiana, Veneto )
- osobité svým jemným perlením a lehce pikantní, měkkou, ovocnou
chutí. Jeho růžová barva připomíná okvětní lístky růží a zrající třešně.
Příjemná vůně jahod.

370,-

ŠUMIVÁ VÍNA
0,75l Lambrusco Reggiano D.O.C.

( bílé, červené )

330,-

- víno s chutí zralého ovoce a lehkým aroma sherry, sladké

0,75l Prosecco I.G.T. ( Treviso, Veneto )

330,-

- suché šumivé víno slámově žluté barvy s kovovým odleskem,
v chuti s příjemnou mocností (jablka, hrušky) s dochutí citrusů
0,75l Silver Bleu ( Silvestri, Lazio )

380,-

- jemně perlivé víno vytvořené spojením odrůd Falanghina a Chardonnay
z oblasti Castelli Romani, pro které je typické velmi teplé počasí s ne příliš
rozmanitou krajinou dávají místním vínům lehkost a nenáročnost.
Aroma jablek, broskví a bílého ovoce je doplněno o čerstvost a
svěžest v chuti, s jemným perlením
0,75l Prosecco Superriore D.O.C.G ( Valdobbiadene, Veneto )
650,- toto prosecco vzniká ručním sběrem hroznů v okolí vesničky
San Pietro di Barbozza, která leží v samém srdci oblasti Valdobbiadene.
Víno má elegantní květinový buquet, v chuti harmonické s příjemným
perlením ovocných tónů se suchým závěrem

ŠAMPAŇSKÉ

0,75l

Moet & Chandon - brut

1650,-

0,75l

Moet & Chandon - rosé

1900,-

0,75l

Vueve Clicquot

1800,-

0,75l

Dom Perignon Vintage 2004

4990,-

