VÍNNA KARTA
BIELE VÍNA
Müller Thurgau HUBINSKÝ

13,50 €
2018
suché
Muškátová vôňa, ktorú dopĺňa aróma hrušky a zeleného jablka.
Chuť je svieža so stredne plným telom a je pekne zaguľatená.

Muškát moravský GOLGU

12 €

Veltlínske zelené Terasy D.S.C. HUBINSKÝ

20 €

2018
polosladké
Ľahké svieže víno, prenikavá muškátová vôňa so sladkou chuťou.
2018
suché
Vo vôni a chuti ovocné a krásne harmonické. Nájdeme tu arómu
vinohradníckej broskyne, ktorú sprevádza šťavnatá kyselinaa
mandľové tóny.

Chardonnay D.S.C. REPA WINERY				20 €
2018
polosuché
Víno má pekné ovocné tóny, ako sú grapefruit, ananás, či žltý melón.
Chuť korešponduje s ovocnou vôňou, ktorá je veľmi svieža a doplnená
príjemným zvyškovým cukrom.

Pinot Grigio FARNESE (Taliansko)

2018
suché
Chuť aj vôňa vína je ovocná, typická pre tropické ovocie,
ktoré sú v celkovej harmónii.

Riesling Mosel WEGELER (Nemecko)
2018
suché
Typycký odrodový charakter Rieslingu od 5-hviezdičkového
top producenta. Príjemná minerálno - ovocná svieža chuť.
Riesling Von Den Grossen Lagen KORRELL (Nemecko)

17,50 €

23 €

42 €
2017
suché
Riesling pre najnáročnejších. Toto víno sa môže pýšiť víťazstvom
Riesling Capu = najprestížnejšia súťaž nemeckých rieslingov.
Hrozno ručne zbierané z tých najlepších polôh vinohradov.
Komplexné, ovocno - minerálne víno s ideálnym balancom kyseliniek
a zbytkovým cukrom.

RUŽOVÉ VÍNA
Dornfelder Rosé ERBEN (Nemecko)

12,50 €
2018
polosuché
Svieže víno, ovocnej chuti s príjemným zvyškovým cukrom. Pekná
harmónia medzi kyselinkami a cukornatosťou vytvára príjemný dojem.

Svätovavrinecké Rosé D.S.C. REPA WINERY

16 €

2018
polosuché
Príjemná vôňa malín s krémovo smotanovým nádychom. Chuť je
svieža s vyváženým pomerom medzi zvyškovým cukrom a kyselinami.

ČERVENÉ VÍNA
Frankovka modrá FRTUS WINERY

14,50 €

2017
suché
Vo vôni a chuti objavíte ovocné tóny pripomínajúce
čučoriedky a sušené slivky. Primeraný obsah tanínu a svieže
kyselinky tvoria harmóniu tohto vína.

Dornfelder ERBEN (Nemecko)

14,50 €
2018
polosuché
Vo vôni a chuti dominuje bobuľové ovocie. Vďaka vyššiemu zbytkovému cukru, sa toto víno stane obľúbené u ľudí, ktorí preferujú
sladkastú chuť. Víno je plné, mohutné so stredne dlhou dochuťou.

Frankovka modrá Oaked REPA WINERY

2016
suché
Víno s ovocnou vôňou, hlavne čerešní a sliviek. Chuť vína
je šťavnatá, ovocná, pekne harmonická, s korenistou dochuťou.

22 €

Chianti Classico DOCG BORGO SCOPETO (Taliansko)

29,50 €

Primitivo di Manduria DOC CAMPO MARINA (Taliansko)

27,50 €

2016
suché
Jemné elegantné víno. Chuť je pekne stavaná, komplexná s peknou
kyselinkou a ovocím v závere.

2017
suché
Mohutné víno, ktoré pripomína zrelé čerešne a slivky, s príjemnou
arómou kaka a vanilky. Víno zrelo 12 mesiacov v barikových sudoch.

ŠUMIVÉ VÍNA
14 €

Spumante Bianco Shah Mat MASCHIO DEI CAVALIERI

Ľahké svieže víno s jemným perlením s chuťou tropického
ovocia a kvetín.

Lambrusco Bianco ROCAFORTE

Veľmi svieže polosladké šumivé víno s jemným perlením
a ovocno - citrusovou chuťou.

12,50 €

Prosecco Treviso DOC MASCHIO DEI CAVALIERI

17 €

Cava Gold brut RONDEL

18 €

Víno má žiarivo žltú farbu so zelenkastými tónmi. Má nádhernú
vôňu zrelých jabĺk a citrusových plodov. Chuť je svieža, ľahká
a harmonická.

Španielské suché šumivé víno vyrobené šampanskou metódou
druhotného kvasenia vo fľaši. Ľahké, svieže s florálno - ovocnou
chuťou.

Prosecco rive di Colbertaldo DOCG				18 €
Prosecco z rady superiore, druhotné kvasenie champagne metódou
vo fľaši. Hrozno výlučne z ručného zberu. V chuti pôsobí sviežo, plné
ovocno - kvetových tónov s jemným perlením.

