Moravský vinařský region

Veltlínské zelené
Odrůdové víno jakostní / podoblast Mikulovská, Vinohrad
Nazrálá květinovo-medová vůně s jemnými nádechy tropického ovoce a vlašských ořechů,
s plností a svěžestí kyselin v chuti, jsou synonymem tohoto vína.
0,2 / 60 Kč
Müller Thurgau
Odrůdové víno jakostní / podoblast Mikulovská, Vinohrad
Víno vyrobené v jednom z nejmalebnějších koutů jižní Moravy je světle žlutozelené barvy.
Jeho příjemně výrazné muškátové aroma se snoubí s nižším obsahem kyselin. Doporučujeme
k předkrmům, zeleninovým polévkám, k rybě, k bílým měkkým sýrům.
0,2 / 60 Kč
Tramín červený
Odrůdové víno jakostní / podoblast Velkopavlovická, Petr Skoupil
Víno je zlatožluté barvy, výrazně plné a kořeněné vůně s nízkým obsahem kyselin. Podáváme
ke sladkým předkrmům nebo k delšímu posezení se sladším dezertem.
0,2 / 60 Kč
Modrý Portugal
Odrůdové víno jakostní / podoblast Mikulovská, Vinohrad
Je granátové barvy, typické svými jemnými aromatickými látkami. Jedná se o víno lehčí
s nižším obsahem kyselin, příjemně pitelné. Doporučujeme k pokrmům z těstovin, ale i
z drůbeže. Je to víno pro dlouhodobé posezení s přáteli.
0,2 / 60 Kč
Frankovka
Odrůdové víno jakostní / podoblast Mikulovská, Vinohrad
Má rubínovou barvu, višňové aroma a dlouhou tříslovinu. Podává se k tmavým masům, ke
zvěřině, pizze, uzeným rybám a sýrům s modrou plísní.
0,2 / 60 Kč
Svatovavřinecké
Odrůdové víno jakostní / podoblast Velkopavlovická, Petr Skoupil
Toto víno se vyznačuje barvou tmavého granátu s fialovými tóny. Je plné výrazné chuti
s jemnou kyselinkou a tříslovinami, které vyvolají příjemnou harmonickou chuť. Charakter
předurčuje toto víno ke kořeněným úpravám vepřového masa, hovězím steakům, zvláště pak
ke zvěřině, kachně a huse.
0,2 / 60 Kč

Rulandské bílé
Víno s přívlastkem-pozdní sběr / vinařství Moravíno / trať Pod svatým kopečkem
Světle žlutá barva. Vůně je odrůdově typická se svěžím nástupem a tóny bílého dužnatého
ovoce. V chuti je čisté, šťavnaté s lehkým zbytkovýmcukrem, který je podpořen dostatečnou
kyselinou. Aroma bílých broskví a angreštu. Víno je vyrobeno v nerezových tancích.
Rulandské bílé neboli Pinot blanc patří mezi nearomatické odrůdy a její projev je velice
elegantní.Zbytkový cukr 11,7 g/l.
0,75 / 460 Kč
Rulandské šedé
Víno s přívlastkem-pozdní sběr / vinařství Petr Skoupil / trať Nová hora
Víno žlutavě zlatavé barvy. V chuti primárně tóny připomínající kandované ovoce a přezrálé
tropické plody podepřené delikátní stopou pečeného chleba. Víno je kulaté, hebké, se
zbytkovým cukrem.
0,75 / 460 Kč
Tramín červený - Premium Pálava
Víno s přívlastkem-Výběr z hroznů/vinařský dům Vinohrad/ podoblast mikulovská
polosladké
Podbízivé aroma kvetoucího bezu s dotykem muškátu, přechází do plné, extraktivní chuti.
V ústech nás osloví celá škála ovoce, podkreslená lehce zemitou kořenitostí.
0,75 / 560 Kč

Sauvignon Blanc
Víno s přívlastkem-pozdní sběr / vinařství Reisten / trať Nad Nesytem
Hrozny z vinice nad největším rybníkem Moravy „Nesyt“ V chuti nalezneme zelenou
papriku, černý rybíz s tónem banánu a svěží dochuť s lehkou astringencí je dlouhá a příjemná.
Svěží a plný Sauvignon.
0,75 / 570 Kč
Ryzlink vlašský
Víno s přívlastkem-pozdní sběr / vinařská obec Reisten / trať Pod Pálavou
Vůně je intenzivní, květnatě odrůdová s náznakem medovosti, chuť velmi široká s dominující
mohutnou mineralitou, která je charakteristická pouze pro pavlovské vinice, které se nacházejí
na skalním podloží, po kterém stéká mineralizovaná voda z holé skály východní stráně pod
Dívčím hradem. Tato výjimečná dispozice nemá srovnatelnou polohu v České republice.
Dochuť je velmi dlouhá se slanou mineralitou.
0,75 / 560 Kč

Riesling Meidenburg
Víno s přívlastkem-pozdní sběr / vinařská obec Reisten / trať Valtická
Vůně po sušené meruňce a květu hlohu, velmi suché, nízký obsah cukru koresponduje s
obsahem kyselin. Výrazná a příjemná rieslingová kořenitost s dlouhou minerální dochutí.
Víno má výjimečný potenciál k pozitivnímu vývoji v láhvi.
0,75 / 650 Kč

Chardonnay
Víno s přívlastkem-pozdní sběr / vinařská obec Reisten / trať Valtická
Vůně limetky se znatelným tónem lískového oříšku v chuti rozvíjí toto téma. Výrazná,
oříškově máselná chuť, dobře strukturovaný vztah zbytkového cukru a kyseliny s dlouhou
dochutí a mineralitou. Lze očekávat dlouhodobý a slibný vývoj lahvové zralosti.
0,75 / 620 Kč

Pinot Blanc
Víno s přívlastkem pozdní sběr / vinařství Reisten / trať Valtická
Velmi květnatá, elegantní vůně po lučním kvítí a plané růži, s medovým tónem,
předznamenává plnou, strukturovanou chuť s výraznou, zcela vyjímečnou slaně působící
mineralitou a dlouhou dochutí. Víno má dispozice k dlouhému ležení. Lze očekávat pozitivní
vývoj terciálního buketu zráním v láhvi
0,75 / 680 Kč
8 To´no
polosladké cuvée / vinařská obec Nový Přerov / trať Langewarte
enologické cuvée zlatožluté barvy voní po vařeném a kandovaném ovoci – meruňkách,
renklódách a hruškách, svou sladkou chutí připomíná meruňkový kompot.
0,75 / 590 Kč

Rosé - Vinohrad
Víno s přívlastkem-pozdní sběr / vinařská obec Horní Věstonice, Vinohrad
Díky technologii má víno originální slabě narůžovělou až jemně lososovou barvu. Ve vůni
nalezneme tóny červeného ovoce – malin a lesních jahod. Chuť je svěží.
0,2 / 80 Kč

0,75 / 300 Kč

Claret Pinot Noir MAIDENBURG
Víno s přívlastkem pozdní sběr / vinařství Reisten / trať Valtická
Cuvée Pinot noir 70% x Merlot 30% zpracované klasickou technologií lisováním celých
hroznů. Barva je křehce jahodová, ovocné tóny harmonizují s dlouhou a plnou chutí po
lesních malinách. Víno je svou svěžestí a elegancí stvořeno pro letní dny.
0,75 / 560 Kč

André
Víno s přívlastkem pozdní sběr / Šlechtitelská stanice Velké Pavlovice/ podoblast
Velkopavlovická
Odrůda André byla vyšlechtěna ve Velkých Pavlovicích a je to kříženec Svatovavřineckého
a Frankovky. Vyznačuje se intenzivní vůní, svěžími kyselinami a originální tříslovinou.
Zráním na láhvi se ve vůni i chuti objevují jemné mandlové tóny.
0,75 / 560 Kč
Svatovavřinecké
Víno s přívlastkem pozdní sběr / Šlechtitelská stanice Velké Pavlovice/ podoblast
Velkopavlovická
Sametové aroma vyzrálých hroznů, kořenitý buket černého bobulového ovoce, višní a a
sušených plodů. Osobitý nádech skořice. Chuť je doplněna harmonickými tříslovinami.
0,75 / 560 Kč

Frankovka
Víno s přívlastkem pozdní sběr / Šlechtitelská stanice Velké Pavlovice/ podoblast
Velkopavlovická
Ovocné aroma přezrálých peckových plodů dokonale harmonizuje s jemnými vanilkopunčovými tóny. V chuti je víno nazrálé, kořeněné s patřičnou ohnivostí a bohatými
tříslovinami, ale i sametové s vyváženou strukturou. Doporučujeme k modrým plísňovým
sýrům, uzeným masům a jehněčímu.
0,75 / 560 Kč

N.e.r.
Suché Cuvée / vinařství Coteuax Peluic / podoblast Velkopavlovická
Příjemné, moderní víno, technologicky zvládnuté, s vůní typickou pro Cabernet Moravia
připomínající černé ovoce, pepř a sladké dřevo. Díky odrůdě Neronet je mírně výraznější.
0,75 / 790 Kč

Le Livre
Enologické cuvée z odrůdy Merlot./ vinařský dům Vinohrad / podoblast Mikulovská
Velmi tmavá, rubínová až fialová barva. Intenzivní, a ušlechtilá vůně s tóny borůvek, tmavých
třešní a tóny sladkého koření. Elegantní a svěží chuť s příjemnou, šťavnatou kyselinou a
měkkou tříslovinou, která je podpořena aromatem tmavého lesního ovoce a sladkého dřeva.
Zajímavé domácí červené víno vyšší kategorie. Vhodně doprovodí pokrmy jako například
tmavé omáčky.
Stříbrná nedaile Cuvée 2009 Ostrava
0,75 / 820 Kč

Francie
Sauvignon „Luc Pirlet“ VdP d´Oc
Bílé víno / Region: Languedoc
Víno světlé zeleno zlatavé barvy, ve vůni jsou cítit citrusové plody, muškáta decentní
mineralita a nezvykle pro bílá vína také vůně černého rybízu. Na patře je velice osvěžující.
Je vynikající jako aperitiv či ke grilovanýmúpravám ryb a salátům.
0,75 / 430 Kč

Chablis AOC „Domaine Lorot“
Bílé víno / Region: Bourgogne - Chablis
Víno světlé zelenkavé barvy, velmi svěží a čisté 100% Chardonnay.
Ve vůni i chuti se střídají citrusové plody s minerálními tóny.
Skvěle se snoubí s mořskými plody a obzvláště vydařená kombinace
je s ústřicemi.
0,75 / 790 Kč

Chablis 1er Cru Classé Fourchaume „Louis Merle“
Bílé víno / Region: Bourgogne - Chablis
Jemná nazlátlá barva. Květinové aroma ve vůni přechází v chuti do vyzrálejších citrusových
plodů, v závěru se objevuje decentní dotyk vanilky. Oproti základnímu Chablis je v chuti
zaoblené a komplexnější. Hodí se k mořským plodům a rybám i složitěji upravovaným.
0,75 / 1250 Kč

Gewürztraminer
Bílé víno / Region: Alsace
Právě odrůda Gewürztraminer dosahuje v Alsasku své celé dokonalosti. Zlatavá barva a
hluboká, plná vůně připomínající exotické ovoce, růže, grapefruit a ananas. Obsáhlé, bohaté,
komplexní a suché víno. Na patře je kořeněné a velmi trvalé, s tóny mandarinek. Víno snadno
snese výraznější pokrmy jako paštiky, pernatou zvěřinu, raky, humry, korýše, aromatické
omáčky, uzeniny nebo třeba místní specialitu – zrající sýr Münster.
0,75 / 920 Kč

Sancere Blanc 2005 AOC - Cuveé Pierre Etienne „Joseph Mellot“
Bílé víno / Region: Val de Loire
Toto víno patří k nejvyšší třídě bílých vín z Loiry. Vinařství Joseph Mellot je ve vlastnictví
rodiny Mellotů od roku 1513. Má dokonalou zlato žlutavou barvu. Příjemný vyzrálý
Sauvignon kde jsou ve vůni cítit grilované mandle, kandované ovoce a med. Na patře je čisté,
svěží se stále živou kyselinou. Víno s plným tělem a dlouhým závěrem. Lahvováno je do
starofrancouzských láhví s mohutnou výdutí dna. Snoubí se výborně se složitě upravovanými
rybími variacemi, ale lze ho pít i bez kombinace s pokrmy.
0,75 / 1 470 Kč
Syrah rosé „Luc Pirlet“ VdP d´Oc
Růžové víno / Region: Languedoc
Víno jak stvořené pro horký letní den, barva je sytá, brilantně rubínová,
vůně po malinách a jahodách. Na patře jemné a osvěžující.
Vynikající jako aperitiv nebo jen tak pro osvěžení.
0,75 / 430 Kč
Merlot - Les Barriques „Luc Pirlet“ VdP d´Oc
Červené víno / Region: Languedoc
Brilantní, hluboce granátová barva, elegantní, ve vůni ostružiny, animální tóny a dub.
Plné a robustní, dobře vyvážené. Víno, které se dobře hodí k rožněným masům
a sýrům.
0,75 / 460 Kč

Rasteau Cuvée Prestige
Červené víno / region: Cotes-du-Rhone
Plné a aromatické víno z méně známé apelace Rasteau. Výrazná vůně, obsáhlá chuť s pevnou
kostrou a dlouhý závěr. Charakterem se blíží k vínům Chateauneuf-du-Pape, ale za
neuvěřitelnou třetinovou cenu. Nabízí zážitek velkých vín tohoto regionu dostupný pro
každého.
0,75 / 570 Kč

Chateauneuf-du-Pape
Červené víno / region: Chateauneuf-du-Pape - Rhone
Legenda mezi francouzskými víny. Odrůdy Grenache 50%, Syrah20%, Mourvedre 30%.
Zrálo 18 měsíců ve špičkových baricích. Víno nabízí famózní purpurově červenou barvu. Ve
vůní tohoto vína je černý rybíz, višně, koření, vanilka. Silná a elegantní struktura chuti
s harmonickými taniny napovídá o velikosti tohoto vína. V dochuti je projev aromatických
tónů, které uvádí lehké doteky lékořice a pepře.
Chateauneuf-du-Pape „Les Origines“ 93-95 bodů od Wine Spectator.
0,75 / 1900 Kč

Santenay AOC „Bois de La Fée „ Francois Martenot“
Červené víno / Region: Bourgogne
100% Pinot Noir hluboké karmínové barvy.
Vůně připomínající třešně v čokoládě a zralé švestky.Víno výrazné zemité chutě s lehkým
tónem koření. Hodí se k měkkým sýrům a tmavší drůbeži. Toto víno je vhodné i k delší
archivaci.
0,75 /1100,- Kč

Clos de Vougeot Grand Cru 2003 Domaine Charles Thomas
Červené víno / region: Bourgogne
Barva tohoto vína v mladém věku je střední intensity s nádechem purpuru, po několika letech
stárnutí v láhvi přechází do rubínové až oranžově červené. Struktura, která zahrnuje
příjemnou vláčnost a přiměřený tanin, dovoluje degustaci již v mladém věku - normální doba
stárnutí je, v závislosti na ročníku, pět až dvacet let.Víno se vyznačuje elegantní vyvážeností a
hedvábnou jemností odrůdy. 100% Pinot Noir.
0,75 / 5400 Kč
Chateau Bessan Segur 2004 AOC Cru Bourgeois
Červené víno / Region: Bordeaux - Médoc
Cabernet Sauvignon 50%, Merlot 40% a Petit Verdot 10%

Víno purpurové barvy s lehkým zemitým nádechem, který v chutipřechází do nasládlých
třešní. Celkový příjemný dojem jen dokreslujíjemné třísloviny. Vhodné je k tmavým masům
všech úprav a ke zvěřině.
0,75 / 790 Kč

Le Cloitre Chateau Prieure Lichine 2004
II. víno z Chateau Prieure Lichine
Červené víno / Region: Bordeaux - Margaux
Cabernet Sauvignon 54%, Merlot 40%, Petit Verdot 5%, Cabernet Franc 1%
Víno temně rubínové barvy s intenzivním kompletním buketem po černém ovoci a lesních
plodech.
Perfektní struktura a jemnost s typickým dlouhotrvajícím závěrem.
Klasické víno z Margaux. Vhodné k rožněným masům, zvěřině a tvrdým sýrům.
0,75 / 1 190 Kč

Carruades de Lafite 2003
Červené víno / region Bordeaux- Pauillac
Druhé víno od Chateau Lafite Rothschild. Při výrobě je použito z 50 až 70% Cabernet
Sauvignon, 30 až 50% Merlot a 0 až 5% Cabernet Franc a Petit Verdot. Víno zraje 18 měsíců
v sudech, které jsou z 10 až 15% nové, ostatní jsou dva roky staré. Víno je pojmenováno
podle území, které sousedí s nejlepšími vinicemi Chateau Lafite, zakoupeného v roce 1845.
Tmavá barva, výrazný dřevitý buket, silné, ale přesto hedvábné na patře s výjimečně dlouhým
závěrem. Odborníky vyhledávané víno, které při mnohem nižší ceně nabízí požitek podobný
svému slavnému sousedovi. Každoročně se vyrobí max. 120 – 180 tisíc lahví.
0,75 / 6300 Kč
Château Palmer 1995, Margaux 3ème Cru Classé
Červené víno / region: Margaux
Zámek je pojmenován po generálovi z Wellingtonu, který v roce 1814 přijel se svojí armádou
do Bordeaux. Říká se, že lepší víno je už jenom Ch. Margaux. 55% Cabernet Sauvignon, 40%
Merlot, 4% Cabernet Franc, 1% Petit Verdot. Hrozny se sbírají ručně. Víno zraje v dubových
sudech po dobu 18-24 měsíců (35% nové), dále se čiří a před lahvováním se nefiltruje.
Hluboká a bohatá rubínová barva. Ve vůni se otevírá charakteristické aroma vyzrálého
Merlotu, jako jsou černé třešně a černý rybíz s jemným nádechem kouře. Na patře je
komplexní a vyrovnané s opojným buketem ovoce, koření a cedrového dřeva. Víno je bohaté
a podpořené pevnou tříslovinou. V závěru jsou cítit tóny máty, které pomalu ustupují
kořenitosti lékořice.
0,75 / 6760 Kč

Chateau L´Angelus - Premier Grand Cru Classé B 2003
Červené víno / Region: Bordeaux - Saint Emilion
Cabernet Franc 50%, Merlot 45%, Cabernet Sauvignon 5%,
Víno neobyčejně purpurové barvy, které podporuje jeho smyslná síla
s rozvíjejícím se exotickým aroma, v němž se mísí tóny lesních plodů,
kávy moka, dubu, bylinek a kouře. Skvěle doplní pokrmy z tmavých mas,
zvláště zvěřiny a sýrové variace.
Wine Spectator: 94 bodů, Robert Parker: 93 bodů
0,75 / 10 900 Kč
Château Cheval Blanc, 1er Grand Cru Classé A, 1998
Červené víno / Region: Bordeaux - Saint Emilion
55% Cabernet Franc a 45% Merlot. Tmavá barva černého rybízu. Bohaté a komplexní aroma
s tóny koření, vanilky a zralých malin. Čistá a svěží chuť s hedvábnými, hladkými ale
mohutnými tříslovinami. Velmi dlouhý, nikdy nekončící závěr. Zraje 18 měsíců v nových
dubových sudech. Velmi dobré víno s dlouhým potenciálem. Ročně se vyrobí pouze 50 až 60
tisíc lahví.
0,75/ 24 000 Kč

Itálie
Pinot Grigio DOC Colterenzio
Bílé víno / Region: Itálie - Alto Adige
Plné, suché, s finesou, s decentní vůní ovoce a dlouhým závěrem. Hrozny pocházejí
z vyskoko položených vinic v okolí městečka Girlan. Víno zraje v nerezových tancích.
0,75 / 650 Kč
Chardonnay „Altkirch“ DOC Colterenzio
Bílé víno / Region: Itálie - Alto Adige
Delikátní, odrůdově charakteristická vůně po exotickém ovoci s dobře zakomponovanou
kyselinou.
0,75 / 620 Kč
Sauvignon „Prail“ DOC Colterenzio
Bílé víno / Region: Itálie - Alto Adige
Na chladných, strmých a jílovitých půdách Eppanu dává Sauvignon eleganci a plnost
s okouzlující vůní po rozkvetlém bezu, angreštu a jemných bylinách. Je řízný, rozhodný,
skvělý.
0,75 / 810 Kč

Soave Classico „San Michele“ DOC Ca Rugate
Bílé víno / Region: Itálie - Veneto
Suché bílé víno z odrůdy Garganega, z vinice „San Michele“. Je jiskrné, s vůní připomínající
sladké luční květy, byliny, heřmánek a jemnou mateřídoušku. Je suché a velice líbivé
0,75 / 560 Kč
Gavi di Gavi DOCG Villa Sparina
Bílé víno / Region: Itálie – Piemonte
Velice živé víno z odrůdy Cortese. Je zářivé barvy s květnatou vůní, s jemným tónem
broskve. Plná a jemná chuť, velice jemné aroma. Vynikající k rybám a plodům moře. Víno
zraje v nerezových tancích.
0,75 / 690 Kč
Rosé Barbera „Montej“ DOC Villa Sparina
Růžové víno / Region: Itálie – Piemonte
Mladé, svěží a příjemné víno z odrůd Barbera a Dolcetto. Vyzrálé v nerezových tancích.
Velice příjemné a nekomplikované víno s vlastním charakterem.
0,75 / 550 Kč

Valpolicella „Rio Albo“ DOC Ca Rugate
Červené víno / Region: Itálie – Veneto
Suché svěží červené víno z odrůd Corvina, Rondinella a Corvinone z vinic u Crosary. Víno
zraje v nerezových tancích a zachovává si příjemnou ovocnou svěžest, čistotu a vůni
připomínající černé višně. Má jemné třísloviny a je lehčího charakteru.
0,75 / 570 Kč

Merlot DOC Colterenzio
Červené víno / Region: Itálie – Alto Adige
Plné, výrazné s vůní vyzrálých červených plodů a koření. Šťavnaté, kulaté, líbivé.
0,75 / 610 Kč

Pinot Nero 2007 Cornell Villa Nigra DOC Colterenzio
Červené víno / Region: Itálie – Alto Adige
„Villa Nigra“ je latinský název vinice „Černý dům“ s velkými teplotními rozdíly mezi dnem a
nocí. Pinot Nero - elegantní vůně po malinách, višních a čokoládě s úžasně jemnou
tříslovinou. Velice půvabné, hluboké a především elegantní.
0,75 / 1380 Kč

Barbera di Monferrato „Montej“ DOC Villa Sparina
Červené víno / Region: Itálie – Piemonte
Červené víno odrůdy Barbera, výrazné rubínové barvy s vůní po vyzrálých hroznech. Je
ovocné, kulaté, velice líbivé. Zraje z 80% v nerezových tancích a z 20% v bariku. Velice
příjemné a úspěšné víno k širokému užití.
0,75 / 590 Kč

Chianti Classico DOCG Castello di Verrazzano
Červené víno / Region: Itálie – Toscana
Lisované z odrůdy Sangiovese s malou příměsí (5%) Cannaiola. Zraje jeden rok ve velkých
sudech, poté v láhvi. Tradiční Chianti Classico, tělnaté, vyvážené, šťavnaté, s tóny třešní a
koření. Skvělé k salámům, sýrům, pečenému i grilovanému masu.
0,75 / 810 Kč
Brunello di Montalcino 2006 DOCG Lisini
Červené víno / Region: Itálie – Toscana
Víno z odrůdy Sangiovese grosso (Brunello) z vinic rodiny Lisini. Ruční výběr hroznů, jemné
lisování a následné zrání přes tři roky ve velkých sudech ze slavonského dubu. Víno je
brilantní rubínové barvy, která jde stárnutím do oranžové. Ve vůni je mimořádně elegantní
s tóny podhoubí, červených peckovin, tabáku a fialky. V chuti je plné, harmonické, vyvážené
a velice dlouhé. Klasické víno aristokratického charakteru.
0,75 / 2150 Kč
Sassicaia 2003 Bolgheri DOC Tenuta San Guido
Červené víno / Region: Itálie – Toscana
Kultovní víno Itálie, které je považováno za světovou špičku. Pochází ze západního pobřeží
Toskánska od Bolgheri, kde je vynikající mikroklima pro Cabernet Sauvignon, který tvoří
85% vína, zbylých 15% je Cabernet Franc. Víno zraje 18 měsíců v barikových sudech, poté
v láhvi. Je plné, koncentrované, elegantní s komplexní a hlubokou vůní se skvělou strukturou.
Velké víno.
0,75 / 5950 Kč

Španělsko
Marqués de Thomares - Crianza
Červené víno / Region: Španělsko – Rioja
Snadno srozumitelné červené víno ze 100% odrůdy Tempranillo. Aroma zralých třešní, pepře,
vanilky, pínií a koření. Je měkké a harmonické na patře. Zraje dvanáct měsíců ve výhradně
nových dřevěných sudech barrigues. Ve srovnání s ostatními víny Rioja není tak oxidativní a
alkalické, ale spíše elegantní, aniž by mu scházela struktura a tělo.
0,75 / 630 Kč

Rioja Gran Reserva „Viňa Imas“ Baron de Ley
Červené víno / Region: Španělsko – Rioja
90% Tempranillo a 10% Cabernet Sauvignon. Dva roky zrání ve výhradně nových barrigues a
5 let v láhvi dává této vynikající Gran Reservě komplexní aroma ostružin, třešní, čokolády a
obsáhlé tělo. Při ochutnávce časopisu „Feinschmecker“ se Gran Reserva Viňa Imas umístila
mezi dvěma sty Reservami na prvním místě!
0,75 / 1450 Kč

Kalifornie
Beringer Culinary Collection - Chardonnay
Bílé víno / Region: Kalifornie - Napa Valley
Světlá, nazlátlá barva a výrazná vůně tropického ovoce. Banány, ananas, citrusy, vanilka
dubovost, smetanovost. V chuti kulaté, lahodné, navazuje na vůni a je hezky svěží.
Universální barrikované Chardonnay pro každou příležitost. K jídlu i samostatně. Ve své třídě
a v porovnání s jinými kalifornskými víny na trhu určitě nezklame. Klasika z Kalifornie.
0,75 / 620 Kč
Beringer Culinary Collection - Zinfandel
Červené víno / Region: Kalifornie - Napa Valley
Zajímavá vůně vyzrálého sladkého ovoce kombinovaná z divokými bylinkami, pepřem a
dotekem živočišnosti. Chuť navazuje na vůni, je ovocná, lehce kořeněná, nekomplikovaná a
připomíná jahodový džem. Měkké třísloviny a aroma tmavých bobulí v závěru. Klasický
přestavitel odrůdy. Opět universální použití s jídlem i samostatně.
0.75 / 690 Kč
Cabernet Sauvignon 2007 – Francis Ford Coppola
Červené víno / Region: Kalifornie – Alexander Valley
100% Cabernet Sauvignon. Ovocný, květinový a dubový buket je podbarven vůní černých
třešní, švestek, fialek a kakaa. Plné tělo a zralá ovocná chuť je doplněna nádechem sladkého
koření a vanilky. Víno je vyrovnané a má nádherný závěr.
0,75 / 1470 Kč

Chile
Chardonnay „Los Vascos“ Rothschild Lafite
Bílé víno / Region: Chile – Colchagua
Velmi hezké Chardonnay z produkce Barona Rothschilda, které svojí svěžestí vyniká v dnešní
masivní škále chilských vín. Žlutá, nazlátlá barva s komplexní vůní po exotickém ovoci a
jemnou sametovostí. V chuti, díky dostatku kyselin, působí velice svěže, ve středně plném
těle je delikátně zakomponovaný tón vanilky, aroma připomíná ovoce se špetkou pepře. Toto
svěží víno krásně doprovodí mořské ryby.
0,75 / 520 Kč

Carmenere
Červené víno / Region: Chile –Erazuris
Francouzská odrůda Carmenère se v Chile velmi dobře aklimatizovala a je dnes často
nazývána „chilský Merlot“. Toto víno má tmavou intenzivní barvu a kořeněný charakter
s výrazem tmavých bobulí. Komplexní aroma sladkého koření, fíků a tabáku. Na patře je plné,
zakulacené s jemným taninem v dlouhém závěru. Víno dozrává několik měsíců v sudech
z amerického dubu.
0,75 / 520 Kč

Seňa R. Mondavi – E. Chadwick
Červené víno / Region: Chile
Špičkové cuvée z 90% Cabernet Sauvignon, 5% Carmenere a 5% Merlot z vybraných vinic
údolí Aconcagua a Maipo. Velmi elegantní víno s vůní černého rybízu, jahod, ostružin a
zralých třešní. Všechny tyto vůně se mísí s aromatem tabáku, cukru, koření a živočišnosti.
Díky 14 měsícům zrání v dubových sudech má bohaté taniny se sametovou strukturou a
měkkostí. Plná, zakulacená, dlouhotrvající chuť s prvky karamelu a černého rybízu má měkký
a lehce nasládlý závěr.
0,75 / 2800 Kč

Argentina
Chardonnay - Bodega Boudron
Bílé víno / Region: Argentina – Mendoza
Hrozny pocházející z regionů Tupungato a La Consulta. Velmi hezká hluboká žlutá barva.
Plná vůně čerstvého másla, lískových oříšků a pražení. Na patře je víno bohaté, zakulacené
s čerstvým a lahodným závěrem. Osm měsíců zrání v dubových sudech dodá pocit kořenitosti
a vanilky. Víno získá na potenciálu dalším zráním v láhvi.
0,75 / 570 Kč
Malbec - Bodega Boudron
Červené víno / Region: Argentina – Mendoza
Extrémně tmavě rubínová barva a bohatá hluboká vůně. Zralé ovoce se špetkou pražení se zde
mísí s kořenitostí a aroma vanilky, dodané osmi měsíci zrání v sudech z francouzského dubu.
Víno má hezkou strukturu, plnou a vyrovnanou chuť, jemný tanin a náznak kouře v závěru.
Tmavá výrazná masa, zvěřina. Dalším zráním se bohatě odmění.
0,75 / 670 Kč

JAR
Sauvignon Blanc „Constantia“ Buitenverwachting
Bílé víno / Region: JAR – Coastal
Sauvignon z hroznů regionu Constantia, ve kterém Holanďan Simon van Stel v 17. století
jako první započal s kultivovaným pěstováním révy v jižní Africe. Tento Sauvignon Blanc
prezentuje přímočaré, minerální, šťavnaté ovocné víno s jemně kořeněným dozvukem a je
považováno za nejlepší v jižní Africe!
0,75 / 680 Kč

Remhoogte Estate
Červené víno / Region: Stellenbosch
Víno hluboce intenzivní barvy s komplexním a elegantním aroma
černého rybízu s nádechem cedru.
Velmi kulaté a plné víno v Bordeaux stylu.
V chuti náznak čokolády a vanilky, vhodné k pečeným masům a sýru.
0,75 / 830 Kč

Austrálie
Rawson´s Retreat, Semillon - Chardonnay, Penfolds
Bílé víno / Region: Austrálie - Adelaide
Oblíbená kombinace odrůd. Slámově žlutá barva s nazelenalým odstínem. Vůně čerstvého
tropického ovoce, hlavně zelená papaya a ananas. Na patře čerstvé ovoce jako grapefruit
a nektarinka doplněné tóny pražených lískových oříšků, topinky a smetany. Hezký broskvový
závěr s dotekem dubovosti. Každodenní víno pro radost, skvěle doprovodí pečené kuře,
mořské plody nebo třeba těstoviny.
0,75 / 490 Kč
Chardonnay „Show Reserve“ Rosemount Estate
Bílé víno / Region: Austrálie – Hunter Valley
Ukázkové Chardonnay z Hunter Valley. Pochází z nejlepších vinic mezi Muswellbrook a
Sandy Hollow v horní části tohoto slavného regionu. Výraz zralých broskví a jemně
integrovaný dub a vanilka. Zraje v nových sudech z francouzského dubu po dobu 10 měsíců.
0,75 / 1130 Kč

Nový Zéland
Sauvignon Blanc Seresin
Bílé víno / Region – Nový Zéland – Marlborough
Brilantní ovocná vůně a intenzivní rozmanitost jsou charakteristické znaky tohoto
populárního Sauvignonu. Buket připomínající angrešt, čínskou třešeň a další tropické ovoce.
Intenzivní vůně a chuť tohoto bohatého vína je podpořena svěží kyselostí. Překvapující živá,
čerstvá vůně a chuť umožní vychutnat víno již mladé.
0,75 / 990 Kč

