
BBÍÍLLÁÁ  VVÍÍNNAA 
  
  

ČESKÁ REPUBLIKA  
 

 
0,75l  Rulandské šedé – kabinet (Ing. František Mádl, Velké Bílovice) 495,- 
 

- suché víno s decentním buketem a jemnou kyselinku. 
 
0,75l Ryzlink Rýnský – PS  ( Ing. František Mádl, Velké Bílovice ) 525,- 
 

- suché, aroma lipového květu, meruněk a lučních květin. 
Chuť s krásnou medovostí s tóny broskví. 
 
0,75l  Sauvignon – PS   ( Ing. František Mádl, Velké Bílovice ) 535,- 
 

- suché, kořenité, z viniční trati “Přední hora“,  
voní po černém rybízu a lipovém květu, v chuti broskev a angrešt. 
 
0,75l  Tramín červený – PS   ( Ing. František Mádl, Velké Bílovice ) 545,- 
 

- suché, s vůní šípkové růže a chutí sušených jeřabin, 
hrušek a tóny medu. 
 

 
ITÁLIE 

 
 
 
 
0,75l  Pinot Grigio D.O.C.   ( Tenuta S.Anna, Veneto ) 455,- 
 

- lehký a svěží Pinot Grigio ze severské oblasti Itálie, z oblasti Lison 
Prammagiore. 
 
0,75l  Chardonnay P.G.I.   ( Puiatti, Friuli ) 550,- 
 

-  chardonnay od známého vinaře Vittia Puiattiho z oblasti Friuli na 
severovýchodě Itálie, položení vinic na štěrkové půdě dodává 
tomuto vínu specifický minerální charakter s citrusovými tóny. 
 
0,75l  Greco Fiano I.G.P.    ( Vigneti del Vulture, Basilicata ) 455,- 
 

- lokální odrůda Fiano a Greco, svěží s výraznější stopou  
minerality a světlého ovoce a skvělou kyselinkou. 
 
0,75l  Soave classico D.O.C.  ( Domini Veneti, Veneto ) 475,- 
 

- oblíbené suché bílé víno z odrůd Garganega a Trebbiano z  
oblasti Veneto. Velmi svěží s ovocným charakterem, zejména jablek.  
 
0,75l  Due Uve I.G.T.  ( Bertani, Fruili ) 490,- 
 

- víno složené z odrůd Pinot grigio a Sauvignon s bohatým aroma 
broskve, citrusů, bezového květu a stopami šalvěje a zeleného	pepře.  
 
0,75l  Satrico I.G.T.   ( Casale del Giglio, Lazio ) 490,- 
 

- netradiční bílé víno z odrůd Chardonnay, Sauvignon a  
Trebbiano Giallo, lehké a ovocné, s tóny čerstvě utržených plodů. 
 
 



0,75l Vermentino La Cala D.O.C.   ( Sella & Mosca, Sardegna ) 525,- 
 

- víno původem z ostrova Sardegna, pěstovaná na vinicích v blízkosti 
mořského pobřeží. Aroma zelených jablek a květů akátu,  
svěží kyselinka, minerální s tóny jemného koření a mandlí. 
 
0,75l  Lugana Conchiglia D.O.C.  ( Citari, Lombardia ) 585,- 
 

- víno sklízené v blízkosti jezera Lago di Garda z místní odrůdy  
Turbiana. Má ovocné aroma jablek a broskví se svěžestí citrusů. 
 
0,75l  Pinot Grigio D.O.C. ( Ritterhof, Trentino ) 595,- 
 

- suché, minerální víno s ovocnou kyselinkou z vysokohorského  
prostředí jižního Tyrolska, pouze ruční sběr révy koncem září.	
 
0,75l  Sauvignon D.O.C.   ( Ritterhof, Trentino ) 595,- 
 

- víno s aroma vyzrálého ovoce a sušených květin s typickou  
mineralitou z dané oblasti, má výraznou krásnou svěží kyselinku. 
 
0,75l  Grillo D.O.C.   ( Villa Tasca, Sicilia ) 655,- 
 

- rodinné	vinařství Tasca d‘ Almerita z vinic  
Santa Anna a Piana Vecchie. Aroma vyzrálého ovoce a minerálů,  
ovocná chuť s tóny peckovin a citrusů a zralých meruněk. 
 
0,75l  iL Bianco di Ciccio D.O.C.  ( Zaccagnini, Abruzzo ) 535,- 
 

- ručně sbírané víno tvořené odrůdami Trebbiano a Chardonnay, 
jemné a svěží. Každou lahev zdobí kousek štěpu keře vinné révy  
přímo z vinice. 
 
0,75l Gavi di Gavi D.O.C.G.   ( Bava, Piemonte ) 745,- 
 

- tradiční regionální odrůda Cortese, suché, světle žluté barvy,  
vůně po žlutých melounech, s bylinkovo-květinovým aroma. 
Podléhá přesným pravidlům pro způsob a místo pěstování, 
jenž mu zajišťuje jedinečnost. 
 

0,75l  Pinot Grigio D.O.C. ( Jermann, Venezia Giulia ) 1050,- 
 

- víno vyhlášeného vinaře Silvia Jermanna s čistou barvou,  
vůní zralého ovoce s minerálním charakterem a vynikající kyselinkou. 

 
FRANCIE 

 
 

0,75l Domaine Pellehaut   ( Beraut, Gascogne ) 535,- 
 

- harmonické cuvée z oblasti Gascogne s výrazným aroma bezu a  
tropického ovoce, svěží ovocná chuť s dotekem jemné minerality. 
 
0,75l  Chablis Jean Durup   ( Jean Durup, Burgugne Chablis ) 990,- 
 

- víno je decentní,		aromatické se stopami bílého ovoce,  
velmi svěží, živé, ale zároveň plné	minerality s náznaky  
citrusového ovoce. 
 
0,75l  Riesling Lucien Albrecht ( Lucien Albrecht, Colmar Alsace ) 715,- 
 

- příjemná ovocná vůně po lipovém květu a zahradním ovoci.  
V chuti plné s minerálními tóny a zemitostí s medovým závěrem se  
zbytkovým cukrem. 



RRŮŮŽŽOOVVÁÁ    VVÍÍNNAA  
 
 
0,75l Frankovka – kabinet   ( Ing. František Mádl, Velké Bílovice ) 455,-  
 

- suché velmi příjemné, elegantní a delikátní růžové víno. 
		

0,75l Citari Garda – 18e Quarantacinque ( Citari, Lombardia ) 495,-  
 

- víno pojmenované na počest skončení bitvy mezi rakouskou a  
savojskou armádou v čase 18.45 kdy mělo nebe růžovou barvu.  
Velmi ovocné po divoké višni s nádechem exotického litchi,  
manga a ananasu.  

		
ČČEERRVVEENNÁÁ  VVÍÍNNAA  

  
ČESKÁ REPUBLIKA  

  
 
0,75l Frankovka – barrique   ( Ing. František Mádl, Velké Bílovice ) 635,- 
 

- vína zrála min. 24 měsíců na dubových sudech Allier a Nevers. 
Víno je plné, jemně kořenité, zemité, s tóny marmelády a lesního ovoce. 
 
 

 ITÁLIE 
 
 
0,75l  Montepulciano d´Abruzzo D.O.C. ( Farnese Fantini, Abruzzo ) 455,- 
 

- montepulcianno je tradiční odrůdou regionu Abruzzo s aroma 
třešní a švestek. Víno	je	suché s výrazným ovocným charakterem s  
náznakem povidel a koření. 
 
0,75l  Cabernet Sauvignon  I.G.T.   ( Monteverdi, Toscana ) 465,- 
 

- víno s výraznými tóny bobulového ovoce s decentním nádechem  
bylinek a ušlechtilého dřeva. 
 
0,75l  Malvasia Nera Salenta I.G.T.   ( Feudi san Marzano, Puglia ) 485,- 
 

- barrique, intenzivní aroma černých lesních plodů a sušeného ovoce. 
Víno je velmi plné s jemnou hroznovou sladkostí povidel a marmelád. 
 
0,75l  Valpolicella clasicco D.O.C.  ( Domini Veneti, Veneto ) 495,- 
 

- harmonické víno rubínové barvy s jemným ovocným aroma, 
s pozadím červeného ovoce a kůry třešňového stromu,  
plné s krásnou pevnou tříslovinou. 
 
0,75l  Chianti D.O.C.G   ( Colli Senesi, Toscana ) 515,- 
 

- 80% Sangiovese Prugnolo Gentile, 20% ostatní modré hrozny  
z dané	oblasti. Suché, vonící po malinách,  
elegantně ovocné s vyváženou, ale výraznou chutí.  
 
0,75l  Montepulciano d‘Abruzzo D.O.C.  ( Zaccagnini, Abruzzo ) 535,- 
 

- víno má ovocné aroma bobulí a tmavých džemů. Každou lahev zdobí 
kousek štěpu keře vinné révy přímo z vinice. 



0,75l  Don Camilo Sangiovese I.G.T.   ( Farnese, Abruzzo ) 555,- 
 

- víno zcelené z odrůd Cabernet Sauvignon a Sangiovese, školené 
v dubových sudech minimálně 6 měsíců. Ovocné aroma třešní a višní. 
 
0,75l  Sangiovesse I.G.T.					( Fattoria Mancini, Marche ) 635,- 
 

- oblíbené víno z provincie Pesaro v oblasti Marche s tmavou  
rubínovou barvou. Aroma je převážně po bobulovém ovoci, švestkách, 
povidlech a nádechem sladkého koření. 
 
0,75l  Primitivo di Manduria I.G.P.   ( Vigneti del Salento, Puglia ) 645,- 
 

- víno z vápencového podloží náhorní slunné plošiny Manduria na 
poloostrově Salento. Školeno na sudech z Amerického dubu 6-8 měsíců, 
má velmi bohaté aroma lesních plodů a exotického koření. 
 
0,75l  Nero d‘Avola	Lamuri		D.O.C.					( Villa Tasca, Sicilia ) 655,- 
 

- Nero d’Avola je nejpopulárnější odrůdou červeného vína na Sicílii 
s aroma zralého ovoce, sladkého koření, vanilky a badyánu.  
Zrálo 12 měsíců na sudech barrique. 
 
0,75l  Barbera d´Asti Libera D.O.C.G.   ( Bava, Piemonte ) 655,- 
 

- Barbera nejvíce rozšířená odrůda z Piemontu, Rubínová barva, 
v chuti po třešních a švestkách. Dozrává 12 měsíců ve francouzských 
sudech barrique a dalších 12 měsíců v lahvi. 
 
0,75l  Contado Aglianico riserva D.O.C. ( Di Majo Norante, Molise) 675,- 
 

- antické víno oblíbené u papeže Pavla III. sytě rubínové s odlesky  
oranžové barvy, velmi intenzivní vůně  zralého ovoce s vyváženou 
tříslovinou. 
 
0,75l  Tanca Farra Alghero D.O.C.   ( Sella & Mosca, Sardegna ) 745,- 
 

- odrůdy Cannonau a Cabernet Sauvignon. Rubínové barvy s aroma 
připomínající kouřivost, bobulové ovoce, mokka a vanilku.  
 
0,75l  Sangiovesse RIVE			I.G.T.								( Fattoria Mancini, Marche ) 795,- 
 

- pouze ty nejlepší	hrozny sangiovesse z vinarství Fattoria Mancini, 
Vinice Rive Alta ve Fiorenzuola di Focara, v přírodním parku  
Mount San Bartolo, okres Pesaro. 
	
0,75l  Chianti classico riserva ( San Giorgio a Lapi, Toscana ) 960,- 
 

- D.O.C.G, víno ze samotného srdce Toskánska – oblasti Chianti clasicco. 
Barva je jasně rubínová, temnějšího charakteru,  
zraje 24 mesíců v sudech. 
 
0,75l  Valpolicella Ripaso D.O.C.   ( Costa Arente, Veneto ) 990,- 
 

- jako základ tohoto vína se používají hrozny pocházející	u údolí	
Valpenta z kopce Arente určené výrobě Amarone Della Valpolicella 
Classico. Voní po zralém ovoci, třešních a červeného rybízu. 
Zraje 9 měsíců v dubových sudech a po té v lahvích.	
 
0,75l Amarone della Valpolicella D.O.C.  ( Domini Veneti, Veneto ) 1490,- 
 

- víno granátové barvy, s intenzivní vůni třešní, švestek, vanilky a 
rebarbory, zraje 18 měsíců v sudech dubu Allier a Nevers. 
 



0,75l  Brunello di Montalcino D.O.C.G. ( Tenuta Caparzo, Toscana ) 1950,- 
 

- Brunello bylo prvním vínem, které získalo zařazení DOCG.  
Suché, hřejivé, dlouhé a dobře strukturované, tradiční Brunello. 
 
0,75l  Barolo D.O.C.G.   ( Rocche, Piemonte ) 2150,- 
 

- klasická barva granátu až rubínu. Vyzrálé aroma červeného ovoce 
s tóny koření, čokolády, peckovin a tabáku a nekonečnou dochutí.  
Jedinečné s charakterem místa svého původu 
 
0,75l  Quatr nas langhe D.O.C.     ( Rocche, Piemonte ) 1750,- 
 

- unikátní cuvée čtyř významných světových odrůd Nebbiolo, 
Cabernet Sauvignon, Pinot Noir a Merlot. Aroma lesních plodů, 
bobulového ovoce, růží, fialek a kvetoucího kaštanu.  
 
0,75l  Nobile di Montepulciano ( Montepulciano, Piemonte ) 2250,- 
 

- D.O.C.G., aristokratické nejklasičtější a nejznámější víno vinařství  
Fattoria del Cerro. Přísná selekce hroznů z 4 hektarové vinice Antica 
Chiusini. Aroma zejména divokých černých třešní, fialek, rybízu,  
ostružin, vanilky a tabáku.  
 
 

FRANCIE 
 
0,75l Côtes du Rhône ( E.Guigal, Chateu d´Ampuis ) 695,- 
 

- elegantní, tmavé, s	aroma drobného červeného ovoce a  
kořeněnou vůní. 
 
0,75l Chateau Croix Mouton  ( Jean-Philippe Janoien, Bordeaux ) 845,- 
 

- víno klasifikace Bordeaux Superioeur, je výsledkem prodlouženého 
sběru Merlotu a Cabernetu Franc. Středně plné,  
ovocné s příchutí rybízu, třešní a švestek se špetkou lékořice. 
 
 

ŠŠUUMMIIVVÁÁ  VVÍÍNNAA        
 
 
0,75l  Lambrusco Reggiano D.O.C. ( bílé, červené ) 445,- 
 

- víno s chutí zralého ovoce a lehkým aroma sherry, sladké    
 
0,75l  Bohemia sekt – DEMI  ( Česká republika ) 460,- 
 
0,75l  Gorgo Perlato Custoza D.O.C. ( Gorgo, Verona ) 575,- 
 

- unikátní šumivé víno z odrůd Trebbiano, Garganega,  
Cortese a Durello, vyráběné klasickou metodou Charmat.  
Perlení vína je jemné a dlouhé. Lehce ovocné, minerální s výraznou 
svěžestí a ovocnou chutí. 
 
0,75l  Astoria Fashion Victim rose  ( Astoria, Veneto ) 580,- 
 

- světle růžové šumivé víno ze slunných kopců Val de Brun Estate  
vzniká z aromatický odrůd typických pro oblast Treviso. 
Má	jemné perlení s vůní ovoce a bílých květin. 

		



PPRROOSSEECCCCOO        
  

 
0,75l  Prosecco Millesimato bianco D.O.C. ( Miazzi, Veneto ) 475,- 
 
- suché, lehké a svěží prosecco s bohatou éterickou vůní s tóny  
typických broskví,	meruněk a čerstvého ovoce.	
 
0,75l   Prosecco Millesimato rose D.O.C.  ( Miazzi, Veneto ) 475,- 
 

- suché růžové prosecco z hroznů odrůdy Glera a Pinot nero s bohatým 
aroma s květinovým podtextem.  
 
0,75l  Prosecco Superiore D.O.C.G ( Astoria, Veneto ) 595,- 
 

- extra suché prosecco z kopců v zóně Asolo. Velmi svěží, minerální  
s ovocnými tóny zejména jablek. 
 
0,75l  Prosecco GIRO d’Italia rose ( Astoria, Veneto ) 595,- 
 

- extra suché růžové prosecco z limitované edice vydané vždy  
k závodu Giro d‘Italia 
 
0,75l Valdobbiadene Seperiore D.O.C.G  ( Val D‘OCA, Veneto ) 725,- 
 

- ruční sběr hroznů v okolí vesničky San Pietro di Barbozza,  
ze srdce oblasti Valdobbiadene. Víno má elegantní květinový  
buquet s příjemnným perlením. 
 
 
 
 
 
 

ŠŠAAMMPPAAŇŇSSKKÉÉ  
 
 
 
 
 
0,75l  HENRI GIRAUD Esprit Nature brut 1950,- 
0,75l  Moet & Chandon  -  brut   1950,- 
0,75l  Moet & Chandon  -  rosé   2350,- 
0,75l  Vueve Clicquot      2200,- 
0,75l  Dom Perignon Vintage 2004  11990,- 
0,75l  Krug rose     11990,- 


