Vinný list
Wine card

Nealkoholická vína, non-alcoholic wine
Německo
Perlivá vína, sparkling wine

Carl Jung Mousseux

Carl Jung

360 Kč

Carl Jung
Carl Jung

357 Kč
357 Kč

Carl Jung

360 Kč

Bílá vína, white wine

Chardonnay
Riesling
Red wine, červená vína

Merlot

Popis vína:

nealko
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Perlivá vína, sparkling wine

Itálie
Santa Margherita

Prosecco di Valdobiadene DOC Brut

486 Kč

Suché minerální ovocné víno světle žluté barvy se zelenkavými odlesky. Aroma lehce minerální s jasným tónem zelených
jablek. Jemné až krémové bublinky jsou velmi elegantní. Chuť je svěží, ovocná s příjemnou kyselinkou a velmi jemným,
decentním perlením.

Prosecco Cuveé del Fondatore Superiore VSQPRD

Spumanti Valdo

620 Kč

90% Glera, 10 % Chardonnay. Slámověžlutá barva se zlatavými odlesky. Bohatá a jemná perlivost. Vůně zralého ovoce
s medovýmui podtóny. Plná, harmonická, sametová chuť s jedinečnou charakteristikou.

Francie
Serge Mathieu

Champagne Prestige Brut

1 390 Kč

Toto šampaňské bylo vyrobeno ze 70% z Pinot Noir a 30% Chardonnay. Na jemných kalech, bylo kvašeno v láhvi po dobu 4let.
Jemný a komplexní výraz aroma přípomínající směs sušeného ovoce. V chuti křupavé, kořenité s pevnou strukturou.

Česko
Mělnické vinařství Kraus

Sekt brut

490 Kč

Šumivé víno vyrobené klasickou metodou kvašení v lahvi z odrůdy Ryzlink rýnský. Tradiční technologie výroby poskytne jemné
a dlouhotrvající perlení vína. Chuť je svěží, převládá ovocitý projev odrůdového charakteru. Kvasinkový podtón je velmi jemný.
Víno je vhodné jako vynikající aperitiv.

perlivá
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Bílá vína, white wine
Itálie

Gewürztraminer DOC

Ritterhof

2016

660 Kč

Alto Adige, 100 % Tramin, Pečlivý výběr hroznů a zrání v dřevěných sudech dělají z tohoto tramínu výjimečné
víno - zlatožluté v barvě, aromatické, s typickým tónem růží a kakostů. Doslova si vás podmaní svou elegantní
ovocnou chutí, kořeněností a svěžestí.

Insolia , Sicilia Bianco IGT

Cusumano

2016/17

492 Kč

Sicílie (100% prastará odrůda Insolie) Svěží, suché, jednoznačné hezké bílé víno se žlutozelenkavou barvou.
Vůně bylinek, s náznaky broskve. Středně tělnaté, velmi příjemná chuť, svěží citronová kyselinka s podtóny
jablka. Dlouhý živý závěr.

Gavi di Gavi DOCG Minaia

Nicola Bergaglio

2016/17

478 Kč

Piemonte. íno připravené z tradiční regionální odrůdy Cortese , světle žluté barvy a jemné vůně po žlutých
melounech, s bylinkovo-květinovým aroma. Víno je suché s delikátní a svěží chutí, harmonické s dobrou
strukturou. Podléhá přesným pravidlům pro způsob a místo pěstování a přípravy, jenž mu zajišťuje jeho
jedinečnost a zároveň zařazení v v nejvyšší kvalitativní kategorii italských vín DOCG.

Vermentino di Sardegna La Cala DOC

Sella & Mosca

2017

490 Kč

Sardinie (autochtonní odrůda Vermentino) 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.

Soave DOC

Brigaldara

2016

492 Kč

Veneto (100 % odrůda Garganega) Tradiční víno z okolí Verony se vyrábí z autochtonní odrůdy Garganega.
Barva je intenzívně slámově žlutá. Vůně květů akátu a hlohu. Chuť velmi příjemná, plná, harmonická. Dobře
se hodí k předkrmům, rovněž k velmi chuťově výrazným hlavním chodům, zejména rybám, korýšům, bílým
masům a sýrům.

Pecorino Offida DOCG

Velenosi

2016

646 Kč

Marche (nejstarší odrůda regionu, 100 % Pecorino) Svítivě žlutá barva se zelenavými odlesky. Ve vůni jemné
květinové tóny, citrusové aroma a široké spektrum dalších ovocných tónů, zejména broskve. Komplexní a
působivý čichový dojem. Svěží a lahodná chuť potvrzuje dojem z vůně. Osvěžující, nekomplikovaná chuť s
jemnými ovocnými tóny.

bílá vína
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Pinot Grigio delle Venezie IGT

Tenuta Sant´Anna

2017

370 Kč

Veneto (100 % odrůda Pinot Grigio) Pinot Grigio světlé slámově žluté barvy s delikátním svěžím aroma
zelených jablek a jiného světlého ovoce. V chuti je svěží se stopou po ovoci, pečeném chlebu a akátovém
medu. Intensivní, harmonické a svěží a skvěle vyvážené.

Vermentino di Sardegna Villa Solais DOC

Santadi

2016/17

416 Kč

Jedno z nejrozšířenějších sardinských vín je krásné bílé Vermentino, které se vyrábí ze stejnojmenné odrůdy,
možné jsou však malé přídavky jiných bílých odrůd. Villa Solais má složení 85% Vermentino a 15% Nuragus.
Vůně tohoto vína připomíná květy. Chuť je svěží, lehce navinulá s lehounce nahořklou dochutí. Může se
podávat jako aperitiv, k rybím předkrmům a k rybím hlavním chodům, nebo k bílému masu.

Německo
Weissburgunder Trocken

Wiengut Anselmann

2013

470 Kč

Oblast Pfalz, 100% Weißburgunder, Víno světle žluté barvy se zelenými odlesky. Vůně je výrazně ovocná a
elegantní, připomínající zralé ovoce s příjemnými kořeněnými tóny. Chuť je osvěžující, se značnou plností a
jemnými ovocnými tóny hruškovy, kdoule a melonu s přetrvávajícím závěrem.

bílá vína
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Rakousko
Josef & Philipp
Bründlmayer

Grüner Veltliner DAC

2017

630 Kč

Kremstal (100% Veltlínské zelené) Tento veltlín pochází ze staré velmi strmé vinice se štěrkovým podložím.
Vinice jsou většinou tvořeny úzkými terasami. Vinař zde musí mít mnoho zkušeností a všechny práce musí
probíhat ručně. Víno je suché, svěží po hroznovém moštu a vyzrálého ovoce, kořenité.

Grüner Veltliner FEDERSPIEL

Weingut DENK

2016

650 Kč

Wachau (100 % odrůda Veltlínské zelené) Suché bílé víno z oblasti Wachau, které je prototypem příjemného
mírně kořenitého veltlínku. V chuti harmonické a svěží, přesto minerální s delším dozníváním v ústech. Krásně
se hodí ke sladkovodním rybám, přírodním kozím sýrům, nebo jen tak k praženým mandličkám.

Riesling SMARAGD

Weingut DENK

2015

790 Kč

Wachau (100 % odrůda Riesling). Suché bílé víno výrazné až medově zlaté barvy s výrazným aroma po
sušených meruňkách v chuti je tělnaté-robustní s překrásnou strukturou a dlouhým dozníváním v ústech.
Přestože se jedná o "těžší" víno, působí díky svým kyselinkám svěžím a okouzlujícím dojmem. Tento ryzlink
vřele doporučujeme. Označení Smaragd (podle místní zelené ještěrky) nesou vína nejvyzrálejší, intenzivní, s
potenciálem delší archivace.

Francie
Sauvignon Touraine

Domaine Pré Baron

2016

540 Kč

Loira ( 100% odrůda Sauvignon). Suché bílé víno z rodinného vinařství pana Jean Luca Mardona je skvělou
volbou za rozumnou cenu. V nose vás překvapí intenzivní aroma angreštu a listu černého rybízu, na patře je
pak středně plné s příjemným dozníváním po limetce. Výborně se kombinije s přírodními úpravami
sladkovodních ryb.

Riesling "K"

Domaine Paul Kubler 2012

670 Kč

Alsace (100% odrůda Ryzlink Rýnský) Karamelové aroma. Středně plné víno s výraznou kyselinkou.

Chablis

Domaine Hamelin

2015

680 Kč

Bourgogne (100 % odrůda Chardonnay). Víno světložluté barvy se zeleným leskem. Vůně je diskrétní s
nádechem hlohu a svěžesti. Chuť je kulatá, svěží a minerální za doprovodu krásné dlouhé dochuti.

Chablis 1er Cru Vauligneau

Domaine Hamelin

2014

1 150 Kč

Bourgogne (100 % odrůda Chardonnay v nejvyšší kvalitě) Bílé suché víno slámově zlaté barvy se zelenkavými
odlesky, v nose se mísí ovocné a květinové aroma. V chuti svěží ovocné s příjemným minerálním závěrem. V
nose je precizní,otevřené s mírným náznakem citrusů.Někdy se projevují až mírné mátové tóny s dotekem
kvetoucího pomerančovníku. V ústech se projevuje klasická struktura, delikátní s náznaky grepu a limety s
minerálním projevem (až slané tóny) Výborně se hodí k mušlím nebo tučným rybám.

bílá vína
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Česko
Ryzlink rýnský, zemské víno, polosladké

Mělnické vinařství
Kraus

2016

425 Kč

Čechy, oblast mělnická, viniční trať Na Soudném. Víno s projevy citrusů, meruněk a angreštu je přes vyšší
obsah přírodního cukru svěží a šťavnaté. Strukturně bohaté víno je plné v chuti, vynikne v kombinaci s
lehkými deserty či ovocnými saláty. Ryzlink je vhodnou odrůdou pro tento typ vína díky kombinaci odrůdové
aromatiky a přirozeně vyššímu obsahu kyselin, které vyvažují vyšší obsah přírodního cukru ve víně.

Rulandské šedé, pozdní sběr, polosuché

Vinařství Špalek

2016

525 Kč

Morava, podoblast znojemská, viniční trať Kraví Hora. Víno zlatožluté barvy s medovou vůní a tóny pečených
jablek. ChuŤ je plná, medová po přezrálých hroznech s dlouhou dochutí.

CH sur lie 2011 barrique, suché

Víno Hort

2011

654 Kč

Chardonnay (85%) a Pinot Blanc (15%). Víno bylo vyrobeno metodou sur lie, po 11 měsíců bylo promícháváno
na vlastních kvasnicích v sudech typu barrique. Ve 12-tém měsíci sedimentovalo a poté bylo stočeno do lahví
bez sterilní filtrace. Čeká Vás příjemná vůně hrušek s podtóny vanilky, chuťové bohaté s olejovitým koncem a
bohatou minerální strukturou.Doporučujeme k paštikám a měkkým sýrům a houbovým pokrmům.

Gryllus Bílý, bio, pozdní sběr, suché

Vinařství Špalek

2016

525 Kč

Morava, podoblast znojemská, viniční trať Kraví Hora. Limitovaná edice, stočeno pouze 1800 lahví
(Chradonnay,Sauvignon, Ryzlink rýnský)

Cabernet blanc, zemské víno, suché

Josef Valihrach

2012

605 Kč

Vinařství Špalek

2016

425 Kč

Morava, podloblast Velkopavlovická, obec Krumvíř

Veltlínské zelené, VOC, suché

Morava, podoblast znojemská, viniční trať Kraví Hora. Zelenožluté barvy, svěží ovocití vůně, v chuti jemný
zelený pepř. Lehké suché víno s příjemnou kyselinkou. Vhodné k drůbeži i tučnějšímu vepřovému. Hodí se i
jen tak pro osvěžení.

Tramín červený, pozdní sběr, polosuché

Vinařství Špalek

2016

525 Kč

Morava, podoblast znojemská, viniční trať Kraví Hora.Víno zlatožluté barvy s intenzivní vůní rozkvetlých růží.
Doporučujeme k játrovým paštikám nebo k sýrům po skončení stolování.

bílá vína
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Růžová vína, rose wine
Itálie
Sella & Mosca

Oleandro DOC

2017

425 Kč

Sardínie (odrůda Cabernet Sauvignon) Víno výraznější růžové barvy s brilantní jiskrou. Aroma vína je výraznější svěží s
tóny bobulového ovoce a minerálů. V chuti je plnějšího charakteru. Střední tělo vína doprovází svěží kyselinka a
ovocný charakter.

Bolgheri rosato DOC

Michelle Satta

2015

500 Kč

Veneto ( odrůda Sangiovese) Toto růžové víno je velmi harmonické a vyvážené, s jemným ovocným výrazem na patře.
Všeobecně se doporučuje k předkrmům, rybám ve všech úpravách, jemnému bílému masu.
Vzácně vysoká kvalita mezi růžovými víny za přijatelnou cenu.

Česko
Vino Hort

Francesca

2017

513 Kč

(Frankovka, Zweigeltrebe) Velmi stylové růžové víno. Jeho vůně se pozvolna uvolňuje v tóninách čerstvých třešních,
které nepozorovaně přechází do chuti. Víno je lehké, s příjemnou kyselinou. Chcete-li zažít povznášející letní
odpoledne, držíte v rukou to pravé.

Popis vína:

rosé
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Červená vína, red wine
Itálie
Dino Illuminati

Montepulciano d´Abruzzo Spiano DOC

2015

360 Kč

Abruzzo (100% odrůda Montepulciano) Rubínová barva s fialovými odlesky, když je víno mladé. Vůně červeného ovoce,
příjemná, trvající. Chuť je v ústech hezky plná, velmi vyvážená, komplexní, zakulacená, dlouhotrvající, s lehkou
lékořicovou dochutí.Znamenitě se hodí ke kůzleti nebo jehněčímu masu, dále ke všem červeným masům, dušenému
masu, zvěřině a sýrům.

Montepulciano d´Abruzzo Zanna DOC Riserva

Dino Illuminati

2011

879 Kč

Abruzzo (100% odrůda Montepulciano) Tmavá rubínová barva s dalšími roky přechází do granátové. Vůně ostružin,
připomíná též sušené ovoce a květy. Je to víno mimořádného těla, s měkkými tříslovinami a sametovým výrazem.Velmi
dobře se hodí k červeným masům, zvěřině, lanýžům, uzrálým sýrům, gorgonzole.

Barolo DOCG Vigna Castellero

Sergio Barale

2008

1 610 Kč

Piemonte (100% Nebbiolo) Víno má tmavou granátově červenou barvu s oranžovými odlesky. Vůně je intenzivní s
náznakem růží a fialek. Plná suchá chuť, robustní avšak sametová, harmonická.
Vhodné k pečenému i dušenému masu, zvěřině a sýrům.

Primitivo di Manduria DOC, Sangaetano

Due Palme

2017

606 Kč

Apulie ( 100 % Primitivo) Víno má rubínově červenou barvu s fialovými odlesky, ve vůni je ovoce spolu s náznaky koření
. Po ochutnání cítíme na patře cítíme měkce vyvážené třísloviny s dlouhou dochutí. Víno se výborně snoubí s pokrmy
ze zvěřiny, s grilovaným masem a s uzrálými sýry.

Cartagho DOC

Mandrarossa

2014

862 Kč

Sicílie ( 100 % odrůda Nero d´Avola) Červené víno z tradiční odrůdy Nero ď Avola ve své nejelegantnější podobě. Temné
rubínové víno s purpurovými odlesky, s jemným ovocným aroma v tónech vyzrálých jahod a lesních plodů. Chuť
doprovází vůni svou ovocností a jemnou tříslovinou, s decentním nádechem koření a ušlechtilého dřeva. Mimořádné
víno, jehož nevídaná kvalita byla oceněna i v prestižním bedekru Gambero rosso třemi sklenkami, tedy nejvyšším
hodnocením.

Chianti DOCG

Renzo Masi

2016

446 Kč

Toskánsko ( 85% Sangiovese, 15% Canaiolo) Jiskrná rubínová barva, charakteristická intenzívní vůně , plná a
harmonická chuť. Víno je vhodné i k střednědobému uložení do 5 let. Výborně se hodí k pečenému masu, zvěřině a
uzrálým sýrům. Určitě jedno z nejlepších základních vín oblasti Rufina. Velmi příjemné, dobře pitelné a univerzální
Chianti.

Chianti classico riserva DOCG Bandecca

San Giorgio a Lapi

2013

756 Kč

Toskánsko ( 85% Sangiovese, 15% Canaiolo) Odrůda sangiovese, která tvoří toto víno, je vůbec jednou z nejstarších a
nejdůležitějších italských odrůd révy vinné. Plné víno v sytě rubínové barvě, intensivním ovocným aroma peckovin,
rybízu a jemným nádechem ušlechtilého dřeva. Na chuti pevné s tvrdou páteří a tříslovinou, jenž je pro tento druh vína
typický. Dopručujeme ke steakům, pečeným masům, ragú z divočáka a uzrálým sýrům.

červená vína
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Chianti classico DOCG

Castello di Ama

2006

1 253 Kč

Toskánsko. Vynikající Chianti mimořádné elegance, v Itálii i ve světě považováno za nejlepší svého druhu. Dává
vyniknout nejlepším vlastnostem odrůdy Sangiovese (80%), kterou doplňují další typické odrůdy pro Chianti: Canaiolo
(8%), Malvasia Nera a Merlot. Má granátově červenou barvu, příjemné aroma s náznakem koření. Plná zakulacená
chuť, harmonická, velmi působivá jak pro znalce, tak laika, s náznakem švestek a lesních plodů.
Vhodné prakticky ke každému jídlu, spíše však ke světlejšímu masu. Všeobecně uznávaný vrchol mezi víny Chianty.

Grotta Rossa Carignano del Sulcis DOC

Santadi

2014

569 Kč

Sardínie ( 100 % prastará odrůda Carignano) Odrůda Carignano se pěstuje na Sardinii už od dob Féničanů v její
jihozápadní části nazývané Sulcis. Blízkost moře příznivě ovlivňuje vinice a dává vínu charakteristické vlastnosti. Grotta
Rossa je stoprocentně odrůdové víno Carignano z dolního Sulcisu. Barva je červená rubínová, typická vinná vůně dosti
vyrázná, chuť elegantní, hebká, plná a přetrvávající. Znamenitě se hodí ke kořeněným masům, též k rybám v pikantní
omáčce, zvěřině a především k sýrům.

Rosso di Montepulciano DOC

Poliziano

2014

480 Kč

Toskánsko. Federico Carletti své Rosso přiblížil více světovému trendu a tak ke klasickému Prugnolo (80%) přidal
odrůdu Merlot (20%). Vzniklo tak velmi pěkné víno - mladé, ovocné, tělnaté, ale ne tvrdé. Barva rubínová, intenzívní
vůně lesního ovoce, chuť velmi příjemná, komplexní a vyvážená. Hodí se v podstatě ke každému jídlu, v případě, že
osobní preference nevyžadují víno bílé.

Vino Nobile di Montepulciano DOC

Poliziano

2013/15 882 Kč

Toskánsko. Federico Carletti je v Montepulcianu považován za jednoho z nejlepších vinařů a jeho vína jsou také náležitě
oceňována. Odrůdy Prugnolo (80%), tj. místní klon Sangiovese s dodatkem odrůd Canaiolo Nero, Colorino a Merlot jsou
s velkou péčí pěstovány na nejlepších vinicích této oblasti. Stejná péče se věnuje vínu při jeho výrobě ve sklepě. Vzniká
tak vynikající víno, které perfektně vyjadřuje velký potenciál oblasti Montepulciano. Je to opravdu víno ušlechtilé, jak
zní doslovný překlad, s velkou strukturou, intenzívní vůní a krásnou a komplexní chutí. Toto základní víno vinařství
POLIZIANO je uváděno v příručce Gambero Rosso jako jedno z nejlepších italských vín, když se posuzuje kvalita s
přiměřenou cenou. Vino Nobile se pije zejména k hlavním masovým chodům, též se hodí k pikantním sýrům.

Amarone della Valpolicella Classico DOCG

Brigaldara

2006

1 526 Kč

Veneto. Svůdné tmavé červené víno s plnou ovocnou vůní (sušené švestky, fíky, rozinky, hřebíček), neméně bohatá a
plná, velmi silná a smyslná je jeho chuť. Při síle a struktuře vína je zároveň působivá jeho lehkost a svěžest s dlouho
přetrvávajícím koncem. Vyhledávané víno k pikantním a kořeněným tmavým masům, zvěřině, k dezertním sýrům.

Valpolicella classico superiore DOC

Domíni Veneti

2016

399 Kč

Veneto. Svůdné tmavé červené víno s plnou ovocnou vůní (sušené švestky, fíky, rozinky, hřebíček), neméně bohatá a
plná, velmi silná a smyslná je jeho chuť. Při síle a struktuře vína je zároveň působivá jeho lehkost a svěžest s dlouho
přetrvávajícím koncem. Doporučujeme k červeným masům, těstovinám, sýrům.

Valpolicella classico superiore DOC La Caseta

Domíni Veneti

2014

756 Kč

Veneto. Červené víno připravené harmonickým snoubením třech regionálních odrůd, pocházejících ze břehů jezera
Lago di Garda. Neobyčejné víno nejen svým projevem, ale také náročností procesu při jeho výrobě. V bohatém a
vlídném aroma rozpoznáme jemné tóny černých třešní a třešňového dřeva, chuť je obohacena o tóny čokolád a
kakaových bobů s hřejivým dozvukem. Díky druhotnému kvašení označovanému jako Ripasso – sekundární fermentací
získává plnější tělo a celkovou uhlazenost. Doporučujeme k pečeným a grilovaným masům, zvěřině, silným omáčkám a
kachně.

červená vína
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Francie
Domaine de Beaurenard

Cotes Du Rhone Rouge

2015

470 Kč

Rhone (80% Grenache, 20% Syrah) Vedle vůně velmi zralého ovoce můžeme najít aroma výrazného koření a aroma
divokých porostů - křovin svahů kolem statku Beaurenard ( levandule, saturejka,mateřídouška, šalvěj). V chuti velice
atraktivní hebké třísloviny, bohaté tělo.

Decelle - Villa Bourgogne

Pinot Noire

2014

950 Kč

Bourgogne (100% Odrůda Rulandské modré) Díky své delikátní ovocné chuti a cihlové barvě se jedná o ryzí pinot, který
Vás prvním douškem okouzlí a zároveň ponechá v napětí. V chuti převažuje nádech černých višní a ostružin. Třísloviny
jsou příjemné a elegantní.

Chateau Haut - Maurac

Chateau Haut - Maurac Medoc, Cru Bourgeois

2014

990 Kč

Oblast Bordeaux, Haut - Medoc (55% Merlot, 45% Cabernet Sauvignon) Červené víno hluboké barvy předurčující jeho
mohutnost, ve vůni jsou tóny kávy a kakaových bobů, v chuti dominují borůvky, černá paprika a sametově jemná
tříslovina – typický Médoc.

Nature 2015, Merlot

Hort France

2015

454 Kč

Languedoc (100% Merlot) Francouzské hrozny v rukou českého vinaře, to je v čechách ojediněl projekt Jiřího Horta.
Víno má temně fialovou barvu. Vůně je velmi výrazná v tónině malin a ostružin. V chuti pokračuje v marmeládovém
projevu se sametovým koncem.

Německo

Dornfelder Classic

Weingut Anselmann

2016

470 Kč

Pfalz (100% Dornfelder) Pro tuto odrůdu typická tmavě červená barva s jemnými modro-fialovými tóny. Chuť výrazná a
ovocná, připomínající zralé třešně, ostružiny a rybíz.

červená vína
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Česko
Gryllus červený, suché

Vinařství Špalek

2014

540 Kč

Morava, podoblast znojemská, vniční trať Kraví Hora. Limitovaná edice ( cuvée z odrůd Cabernet Sauvignon,
Svatovavřinecké, Zweigeltrebe). Víno temně červené barvy, s vůní vanilky a kouře v kombinaci s lesními plody,
sametovou chutí s tóny kávy a lesních plodů. Doporučujeme ke grilovanému masu.

Modrý Portugal, pozdní sběr, suché

Vinařství Horák

2013

458 Kč

Morava, podoblast slovácká, vniční trať Stráně. Víno má lákavou, jiskrnou, lehce nafialovělou barvu střední hloubky. V
příjemné vůni zaujmou čisté ovocné tóny, které postupně přecházející do třešní, švestek a lesního ovoce. Chuť je
hebká, ovocno- -smetanová s jemnou tříslovinou v závěru.

Zweigeltrebe, pozdní sběr

Vinařství Špalek

2014

390 Kč

Morava, podoblast znojemská, vniční trať Kraví Hora. Víno rubínově červené barvy, s vůní ostružin a sušených višní,
chutí připomínající červené lesní plody se sametovou tříslovinou. Doporučujeme k telecímu a zvěřině.

červená vína
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Dezertní vína, dessert wine
Itálie
Region Piemonte
BaVa

Moscato dˇAsti, Bass Tuba

2016

439 Kč

Moscato nejvyšší kvality, barvy světlého zlata. Komplexní omamné aroma připomíná nejrůznější ovoce, broskve,
meruňky a jiné zralé ovoce. V chuti svůdně nasládlé s osvěžující a živoucí perličkou, která jen zlehka
pohladí na patře. Vyvážená kyselinka uzavírá harmonii osvěžujících chutí.

Česko
Podoblast Velkopavlovická
Chardonnay,výběr z hroznů, 0,2l

Josef Valihrach, Krumvíř

2005

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ Chardonnay du Monde 2014

V případě, že bude aktuálně uvedený ročník vína vyprodán, bude automaticky nahrazen ročníkem následujícím.

908 Kč

