vinná karta

FILI Prosecco Brut Spumante DOP
Sacchetto, Veneto
Pro prosecco typická ovocná vůně a aroma především jablek, s
výraznými tóny bílých květů, jako je akácie a vistárie. Suché a
příjemnévíno. Hrozny na všechna vína Fili pocházejí z vlastních
vinic Valdobbiadene DOCG. Výroba charmatovou metodou.

349 Kč/0,75 l

Alergeny: všechna uvedená vína obsahují siřičitany
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Pinot Grigio del Veneto L'Elfo IGP
Sacchetto, Veneto
Pinot Gris, nebo také Rulandské šedé, je nejtypičtější
odrůdou proseverovýchodní Itálii. Sacchetto Pinot Grigio je
velice jemné víno s vyrovnanou ovocností, vyváženou
kyselinou a elegancí. Vůní připomíná citrónové květy. Může
se pít jako aperitiv, ale hlavně je oblíben k rybím pokrmům.
Hodnotné víno za dobrou cenu.

329 Kč/0,75 l

Chardonnay del Veneto Preludio
Sacchetto, Veneto
Slámově žlutá barva. Typická, příjemná a odrůdově
charakteristická vůně s tóny smetany, zralých broskví a
čerstvého másla. Lehká, nekomplikovaná, svěží a odrůdově
typická chuť s aroma máslových hrušek, zralých jablek a
bílého rybízu. Víno pro každý den s univerzálním použitím,
vhodné do gastronomie.

309 Kč/0,75 l

Gavi di Gavi DOCG,Gavi del Comune di Gavi
Bersano, Piemonte
Výrazné, suché a svěží Gavi di Gavi lze považovat za
nejvýznamnější bílé víno z oblasti Piemonte. Světlá
nazelenalá barva, vůně zralého bílého ovoce, bílých třešní,
jablek s jemnými tóny koření a vanilky. V chuti plné, obsáhlé
a bohaté víno s výraznou kyselinou a pevnou strukturou díky
dozrání v dubových sudech.

399 Kč/0,75 l

Alergeny: všechna uvedená vína obsahují siřičitany
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Riesling Qualitätswein trocken 0,75l, Pfaffmann
Weingut Markus Pfaffmann, Pfalz VDP
100% Riesling. Světlá barva se zelenými odlesky. Příjemná,
středně plná a ovocná vůně s dominantním hroznovým
aroma, které je podpořeno příjemnými tóny bílých lučních
květů. Tradiční, ovocně sladká a šťavnatá chuť s živou
kyselinou a dotyky máslovosti, zralých hroznů a čerstvých
fíků.

339 Kč/0,75 l

Grüner Silvaner Qualitätswein trocken, Pfaffmann
Weingut Markus Pfaffmann, Pfalz VDP
Ovocná vůně s tóny zeleného jablka, banánů a ananasu.
Šťavnatá a svěží chuť s tóny minerality a bylinek.
Velmi jemné a elegantní víno. Fermentace v nerezových
tancích.

339 Kč/0,75 l

Grüner Veltliner Federspiel Dürnstein
Domäne Wachau, Wachau
Ve vůni tóny zeleného jablka, čerstvě mletého bílého pepře,
ale také nádech exotického ovoce. V chuti typické minerální
tóny, ovocnost, tmavý tabák a koření.
Dokonale doprovází tradiční rakouskou kuchyni, např. slavný
„Wiener Schnitzel”, nebo klasickou hovězí roštěnou.
Vynikající k mnoha druhům sýrů.

349 Kč/0,75 l

Alergeny: všechna uvedená vína obsahují siřičitany
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Falko (GM, WR, SB), Dürnberg
Weingut Dürnberg, Weinviertel
Zajímavé cuvée s čerstvou a aromatickou vůní s aroma lilií a
květů ovocných stromů, také ovoce. Chuť je podpořena
dostatečnou kyselinou a udržuje si tak svěží charakter.
Vhodné jako aperitiv nebo jen tak k popíjení s přáteli. 50%
Muskateller, 40% Welschriesling, 10% Sauvignon Blanc

359 Kč/0,75 l

Sauvignon Blanc Marlborough
Villa Maria, Marlborough
100% Sauvignon Blanc světlé slámově-žluté barvy. Výrazná,
ovocná a odrůdově typická vůně s tóny zralých citrusů, trávy
a zralého angreštu. V chuti je mladé, svěží a suché. Řízný,
ovocný a odrůdový charakter. Ideálně doprovodí čerstvé
mořské plody, krabí maso nebo zeleninové pokrmy.

409 Kč/0,75 l

Rosé d´Anjou AOP
Domaine Guy Saget, Val de Loire
Rosé d'Anjou je legendárním růžovým vínem z oblasti Loire.
Je to lososově zbarvené, středně plné a nasládlé až lehce
sladké víno ze 100% odrůdy Grolleau. Vůně jahod a jeho
příjemná, lahodná a ovocná chuť jej činí dobrým aperitivem
nebo vínem ke grilovaným rybám, salátům, desertům a
sýrům s modrou plísní.

299 Kč/0,75 l

Alergeny: všechna uvedená vína obsahují siřičitany
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Kaiken Malbec
Kaiken Wines Estate, Mendoza
Víno zářivě purpurové barvy. Odrůdově typická vůně s
aroma červeného ovoce, švestek a ostružin, ale také
čokolády a tabáku. Chuť je svěží a dobře navazuje na vůni,
podpořená jemnými tříslovinami.

349 Kč/0,75 l

Nederburg Pinotage
Nederburg, Western Cape
Pinotage je specialita jižní Afriky. Toto víno vyniká
purpurovou barvou a pro Pinotage typickým kouřem a vůní
dřeva. V chuti je výrazné s dominancí červeného ovoce, v
závěru opět kouřové aroma a nasládlé třísloviny. Ideální
kombinace s černou zvěřinou nebo divokou kachnou.

349 Kč/0,75 l

Skaapveld Shiraz Man Vintners
Man Vintners, Western Cape
Shiraz 99%, Viognier 1%. Část hroznů Shirazu kvasí
společně s malým podílem hroznů Viognier, což následně
zvedá aroma a změkčuje třísloviny. 20% vína zraje v malých
dubových sudech, zbytek v nerezových tancích. Výsledkem
je víno s ovocnou vůní a kořenitým a květinovým aroma.

299 Kč/0,75 l

Chianti DOCG Villa Nieri di Toscana
Toscana
Purpurová barva s tmavšími okraji. Vůně je typická, ovocná
připomínající třešně, višně a harmonicky přechází až do
višňového džemu.V chuti je to čerstvé, lehké až středně
plné, nekomplikované a šťavnaté víno. Částečné zrání v
dubových sudech. Aroma třešní a černého peckovitého
ovoce.

299 Kč/0,75 l
Alergeny: všechna uvedená vína obsahují siřičitany
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Müller Thurgau, kabinet, Žernoseky
Žernosecké vinařství
Suché víno. Víno s citrusovokvětinovým aroma s náznakem
muškátu, světlou zelenožlutou barvou. V chuti suché, svěží,
odrůdové s typickou jemnou zemitostí z vinic na opukách a
příjemnou kyselinou. Muller Thurgau je nejvíce pěstovaná
odrůda v okolí Žernosek. Zbytkový cukr 4,4 g/l, kyseliny 6,0
g/l.

299 Kč/0,75 l

Ryzlink rýnský, české zemské, Vinné sklepy Kutná Hora
Vinné sklepy Kutná Hora
Suché víno. Víno zrálo přes 12 měsíců v sudech, barva je
světle žlutá se slámovými odlesky. Vůně je bohatá,
připomíná přezrálé citrusové plody, angrešt, ušlechtilé dřevo,
pryskyřici, objevují se v ní lipové tóny. Víno je v závěru
minerální, dlouhé, připomínající kamenité podloží vinice U
všech svatých.

409 Kč/0,75 l

Sauvignon, pozdní sběr, Thaya
Thaya vinařství
Suché víno. Víno s jemnou zelenkavou barvou. Ve vůni jsou
typické tóny listu černého rybízu. Chuť je svěží lehčí,
přímočará s tóny větvičky černého rybízu společně s
dlouhým minerálním závěrem.

319 Kč/0,75 l

Sylvanské zelené, kabinet, Thaya
Thaya vinařství
Suché víno. Víno má jemnější barvu se zelenkavými odlesky.
Vůně je vrstevnatá. Převládají grepová kůra a travnatost.
Chuť je středně plná s výraznou stopou minerality.

319 Kč/0,75 l
Alergeny: všechna uvedená vína obsahují siřičitany
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Rulandské šedé, zemské, Rodinné vinařství Sedlák
Vinařství Sedlák
Suché víno. Už ve vůni je patrná vyzrálost a kvalita hroznů.
Vůně je plná, bohatá, příjemně ovocná, s tóny
kompotovaných hrušek a citrusů. Chuť je opět plná, dlouhá,
harmonická, jemně zaobalená hroznovým cukrem s
pikantním závěrem. Vhodné kombinovat se šunkou,
sušenými rajčaty, grilovanými rybami či telecím masem.

259 Kč/0,75 l

Frankovka rosé, zemské, Sedlák
Vinařství Sedlák
Polosuché víno. Díky technologii má víno originální, jahodově
narůžovělou až jemně lososovou barvu. Ve vůni se objevují
tóny červeného ovoce – malin a lesních jahod. V chuti je víno
svěží s pikantní kyselinou a nasládlou dochutí.
Doporučujeme k sýrům s modrou plísní, ovocným salátům a
sladkovodním rybám.

259 Kč/0,75 l

Dornfelder, pozdní sběr, Horák
Vinařství Horák
Suché víno. Barva je sytá, tmavě višňově červená. Vůně je
intenzivní a komplexní s aroma sušených trnek, povidel,
přezrálých černých třešní a višní. Chuť je lahodná a kulatá,
připomínající drobné bobulové ovoce.

309 Kč/0,75 l

Alergeny: všechna uvedená vína obsahují siřičitany
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