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VINNÝ LIST

PŘÍVLASTKOVÁ VÍNA

0,75 l Tramín červený výběr z hroznů 499 Kč

Citronově žlutá barva, expresivní aroma s tóny zralého tro-

pického ovoce a  květin především růže. Chuť je bohatá 

s  velmi dobře vyváženým poměrem kyselin a  zbytkovým 

cukrem. Dlouhý kořenitý závěr.

0,75 l Pálava pozdní sběr 499 Kč

Zlatavá barva se zelenkavými odlesky, vůně je poměrně 

bohatá, ovocně kořenitá, připomínající pečené ovoce či 

luční med. Chuť je lehce kořenitá, středně plná s patrným 

zbytkovým cukrem a šťavnatou ovocnou dochutí.

CHAMPAGNE

0,75 l Mumm Cordon Rouge 1.699 Kč

AVANTI ROZLÉVANÁ, CENA ZA 0,2 L:

Avanti Spritz 59,-

Avanti Hugo 59,-

ROZLÉVANÁ VÍNA, CENA ZA 0,2 L:

Chardonnay 72,-

Veltlínské zelené 72,-

Svatovavřinecké 72,-



SEKTY

0,75 l Bohemia Sekt demi sec 299 Kč

0,75 l Bohemia Sekt brut 299 Kč

0,75 l Bohemia Sekt nealkoholický 299 Kč

0,2 l Bohemia Sekt demi sec 89 Kč

0,75 l  Mionetto Prosecco Treviso DOC 399 Kč

Svěží a bohaté ovocné aroma tohoto Prosecca je dokona-

lým výrazem stylu Mionetto. Barva světle slámově žlutá, se 

zelenkavými odlesky. Buket vistárie, typické aroma odrůdy 

Glera, harmonicky doplňuje chuť s  delikátním projevem 

medu.

0,75 l  Mionetto Gran Rosé 399 Kč

Víno má bledě růžovou broskvovou barvu s  jemnými 

purpurovými odlesky a  projevuje se bohatým, dlouhotr-

vajícím perlením. Ve svěžím a bohatém ovocném buketu 

převládají tóny růžového grepu a černého rybízu

 0,1 l Mionetto Prosecco rozlévané 55 Kč

PŘÍVLASTKOVÁ VÍNA

0,75 l Ryzlink rýnský pozdní sběr 369 Kč

Zlatavě žlutá barva s pěknou viskozitou, elegantní aroma 

sadového ovoce a medu. Chuť je svěží, šťavnatá, s ovoc-

ným charakterem a poměrně dlouhou dochutí.

0,75 l Rulandské modré pozdní sběr 369 Kč

Víno nižší granátové barvy, vůně je typicky odrůdová, při-

pomínající lesní jahody či maliny. Chuť je šťavnatá a svěží, 

s měkkým taninem a delším závěrem.

BÍLÁ VÍNA

0,75 l Chardonnay 259 Kč

Barva vína je světle zlatožlutá. Vůně je velmi intenzivní, svě-

ží, připomínající citrusy a  grepy. Bohatý chuťový vjem je 

extraktivní, odrůdově čistý. Příjemně pikantní a dynamická 

kyselinka dělá víno svěží a pitelné, s dlouhou perzistencí.

Moravské zemské víno.

0,75 l Rulandské bílé 259 Kč

Světle žlutě zlatavá barva, ve vůni bohaté výrazné tóny sa-

dového ovoce a citrusů, chuť je výrazně ovocná s příjem-

nou kyselinkou v dobré kombinaci se zbytkovým cukrem.

Moravské zemské víno.

0,75 l Sauvignon 259 Kč

Nižší zlatavá barva, bohaté ovocné aroma připomínající 

angrešt, broskve či bílý rybíz. V chuti převládají tóny ovoce 

s velmi pěknou a svěží kyselinou.

Moravské zemské víno.

JAKOSTNÍ VÍNA RŮŽOVÁ

0,75 l Svatovavřinecké rosé 259 Kč

Toto znamenité rosé vyniká krásnou lososovou růžovou 

barvou, jemně ovocnou vůní a osvěžující, ovocně šťavnatou 

středně plnou chutí.

ČERVENÁ VÍNA

0,75 l Zweigeltrebe 259 Kč

Vyšší zlatavá barva, středně intenzivní vůně bílých květů, 

ořechů a citrusových plodů. Chuť je ovocná, máslově heb-

ká, svěží se středně dlouhou dochutí.

Moravské zemské víno.


