
PROSECCO A SEKT
PROFONDO FRIZZANTE     0,75 l  330 CZK
frizzante, brut natur, bílé  Vinařství Vini Tonon 

Dietní, fitness perlivé víno. Pochází z regionu Treviso, a proto ho můžeme nepřímo označit jako prosecco. 
Profondo se dodnes vyrábí  původním způsobem . Veškerá fermentace probíhá v lahvi, kde se veškerý 
cukr proměňuje v alkohol a CO 2. Výsledné víno tak neobsahuje absolutně  žádný zbytkový cukr .

REVINE WHITE       0,75 l 500 CZK
frizzante, nealkoholické víno  Vinařství Vinselekt Michlovský  

Nealkoholická jemně šumivá vína vyráběna ze svěžích mladých vín se zvýšeným obsahem CO2, Pro výro-
bu se používají aromatické odrůdy Chardonnay, Rulandské šedé, Ryzlink rýnský.

CONTI RICCATI DOC     0,75 l 500 CZK
prosecco, brut, bílé   Vinařství Conti Riccati

Aroma květů akácie, zelených jablek a citrusů. Svěží chuť a jemné bohaté perlení. Ideální podávat jako 
aperitiv a nebo v doprovodu s lehkým salátem s mořskými plody či vychlazeným ovocem.

ROSA GEMMA      0,75 l 400 CZK
spumante, brut, rosé  Vinařství Tenuta San Giorgo

Světle růžová barva s odstíny červené cibulové slupky s křišťálově čistým, přetrvávajícím perlení. Víno 
je svěží a voňavé.

ASOLO OPERA DOCG      0,75 l 660 CZK
prosecco, extra brut, bílé  Vinařství Tenuta San Giorgo

Je to fantastické a komplexní prosecco, které je v chuti výraznější s intenzivnějším perlením. Asolo je 
stejně jako Valdobbiadene vesnička. Nedaleko od něj. Je ale exkluzivnější. Ročně se Asola vyrobí pouze 
12.5 milionu lahví.

VALDOBBIADENE OPUS DOCG     0,75 l 690 CZK
prosecco, extra dry, bílé  Vinařství Tenuta San Giorgo

Prosecco se vyrábí metodou Charmat. To znamená, že druhotné kvašení proběhlo ve velkém tlakovém 
tanku. U tohoto Valdobbiadene v něm pak ještě 60 dní leží a zraje. Díky tomu chuť získává na komplexitě 
a intenzitě. V chuti najdete jemné tóny jablek a hrušek. 

MOËT & CHANDON BRUT IMPÉRIAL    0,75 l 1 900 CZK
Champagne, brut, bílé  

Od roku 1743 je nejoblíbenějším šampaňským na světě. Pulzující, štědré, zářivé a stvořené z víve než 
stovky různých vín v srdci oblasti Champagne. Vyvážená směs tří odrůd, která odhaluje posloupnost 
elegantních a harmonických dojmů, svěží zralosti, jemných a vytříbených linií, navozujících pocit pohody 
a příjemného rozpoložení.

VEUVE CLICQUET       0,75 l 2 100 CZK
Champagne  

Šampaňské víno, které je díky své oranžové viněte známé po celém světě. Veuve Clicquot Brut je vyni-
kající aperitiv nebo bezvadný průvodce vybraných jídel. Dominantní odrůdou je Pinot Noir, jež mu dal do 
vínku hlubokou a plnou chuť. Dalšími odrůdami jsou Chardonnay a Pinot Meunier plné příjemné ovocnos-
ti. Poměr je 50 až 55 % Pinot Noir, 15 až 20 % Pinot Meunier a 28 až 33 % Chardonnay.



DOM PERIGNON       0,75 l 4 900 CZK
Champagne  

Legendární šampaňské pojmenované po duchovním otci šampaňského vína mnichovi Dom Pérignonovi. 
Vína pocházejí jen z těch nejlepších sklizní, výhradně ze sedmnácti vinic s označením Grand Cru a ve 
sklepích domu zrají u základních vín minimálně sedm let. Dom Pérignon produkuje pouze ročníková vína, 
což je u Champagni velmi neobvyklé. Pečlivě vyváženou kombinací odrůd Pinot Noir a Chardonnay vzniká 
pod dohledem sklepmistra Richarda Geoffroyeéterické minerální víno plné života s velkým potenciálem 
pro archivaci. Značka Dom Pérignon v průběhu času se stala nedostižnou ikonou luxusu.

ROZLÉVANÁ VÍNA 

BÍLÁ
SYLVÁNSKÉ ZELENÉ     0,15 l 75 CZK
zemské, suché   Vinařství Maňák 

Zelenožlutá barva, vůně neutrální, jemně kořenitá. Víno je v mládí poněkud méně harmonické, někdy až 
drsné. Rychle vyzrává do vláčné plnosti a kulatosti.

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ      0,15 l 75 CZK
zemské, suché   Vinařství Mádl  

Víno se vyznačuje typickým odrůdovým charakterem což je vůně broskvové a mandlové kostky  
a jemnou, svěží kyselinou.

SAUVIGNON       0,15 l 80 CZK
pozdní sběr, suché   Vinařství Konopný kopec

Intenzivně aromatická kořenitá vína s výraznější kyselinkou a vyšším obsahem alkoholu. Nejkvalitnější 
vína severních vinařských oblastí.

MUŠKÁT MORAVSKÝ     0,15 l 80 CZK
kabinet, polosuché  Vinice Hnanice

Víno zelenkavé barvy zaujme aromatikou pomerančových květů, která je doplněna tóny muškátu a les-
ního medu. V chuti nalézáme muškátové tóny doplněné cukrovinkou a zakončené příjemnou kyselinkou..

TRAMÍN ČERVENÝ       0,15 l 75 CZK
zemské polosladké  RBH

Vyhledávané víno jemné nasládlé chuti s intenzivním buketem, který připomíná vůni rozkvetlých růží.  
V chuti očekávejte koření, med i exotické ovoce.

ROSÉ
CUVÉE ROSÉ      0,15 l 75 CZK
zemské, polosuché  Vinařství Mádl 

Víno je sytější barvy z důvodů delší macerace na slupkách, čímž byla získána intenzivní ovocná chuť 
třešní a malin v jogurtu nebo ve smetaně.



ČERVENÁ
ZWEIGELTREBE      0,15 l 75 CZK
zemské, suché   Vinařství Konopný kopec 

Plné, extraktivní víno s typickou tmavě rubínovou barvou osloví příjemnou komplexní vůní drobného 
tmavého lesního ovoce, hořké čokolády a třešní v čokoládě. V bohaté chuti se líbivé ostružinové a čoko-
ládové tóny snoubí s výraznou, ale vyrovnanou tříslovinou.

CHATEAU PLOIZEAU CUVEE EXCELLENCE  0,15 l 80 CZK
Boredaux, suché   Francie Frederic Bellot  

Cuvée 80% Merlot a 20% Cabernet. Jeho černé plody a lehká struktura se shodují s bohatostí vína. 
Stále mladé a ovocné, víno potřebuje trochu času, aby zestárlo, takže pijte od roku 2021.

CONNOISSEUR COTES DE GASCOGNE RED  0,15 l 80 CZK
Cote De Gascogne, suché   Francie Domaine Haut-Marin

Plné, přesto jemné víno, které je elegantní a kulaté. Barva vína je tmavě fialová, vyznačuje se bohatým 
aroma červeného ovoce, třešní a jahod s tóny koření.

PRIMITIVO BOCCA DELLA VERITA   0,15 l 110 CZK
Puglia, suché   Itálie Cantine De Falco

Víno, které je velmi tmavé a šťavnaté s vysokým alkoholem z regionu Apuglia, což je podpatek Itálie. 
Odrůda je geneticky téměř identická s kalifornským Zinfandelem.

BÍLÉ VÍNO
LYNX CHARDONNAY     0,75 l 695 CZK
Sonoma Valley, suché  Kalifornie Lynx 

Čerstvá a elegantní chuť s vůní žlutého jablka, hrušek, limetky a melounu. Chuť je kulatá s čerstvou 
kyselinkou a delším dozvukem. V chuti je krásně cítit barrique.

PÁLAVA       0,75 l 520 CZK
výběr z hroznů, polosladké  Stará vinice

Jedná se o svěží a zajímavý šlechtitelský zázrak z Moravy. Vyznačuje se slámově žlutou barvou se zele-
nými reflexy, vůní tropického ovoce zejména liči, ananasu s nezaměnitelnou kořenitou chutí s výraznými 
tóny čerstvé vanilky.

SANCERRE LA MERCY-DIEU    0,75 l 1 190 CZK
Loire, suché   Domaine Bailly Reverdy

Barva vína La Mercy-Dieu je světle žlutá se zelenkavými odlesky. Chuť a aroma je komplexní, s citrusový-
mi a květinovými tóny. Nejlépe si víno vychutnáte s kozím sýrem, grilovanými rybami či drůbežím masem

HIBERNAL       0,75 l 490 CZK
zemské, suché   Vinařství Marada 

Hibernal je nová interspecifická aromatická odrůda dosahující vynikajících jakostí. Hrozny z nichž je víno 
vyrobeno dosáhly 22 °cukernatosti. Ve vůni nalezneme aroma rozkvetlé jarní louky, chuť je plná svěží.



ČERVENÉ VÍNO
NUBE RIOJA ALTA TEMPRANILLO   0,75 l 590 CZK
Rioja Alta, suché   Španělsko Bodegas Leza García 

Rioja s krásnou, třešňově červenou barvou s trochou fialové na okraji. Vůně je bohatá a bujná, s čer-
veným ovocem, kořením a bylinkami. Plná, elegantní chuť ostružin, třešní, toastu a vanilky je doplněná 
o kořeněné tóny

LYNX (Petite Sirah/Zinfandel)    0,75 l 695 CZK
Sonoma Valley, suché  Kalifornie Lynx  

Červené víno s intenzivními tóny přezrálých třešní, koření, vanilky a čokolády. Cuvée Sirahu (neplést si 
se Syrahem - jedná se o zkřížení odrůdy Syrah dovezené z Evropy s místními odrůdami pomocí opylení. 
Plody Petit Sirah jsou menší) a Zinfandelu.

CHATEAU BELAIR-COUBET    0,75 l 590 CZK
Côtes de Bourg, suché   Francie A. Faure

Charakteristika Chateau Belair–Coubet je drahokamem rodiny Faure, která v Bordeuax hospodaří  
na několika Chateau. V tomto chateau se koncentrují ty nejlepší apelace. Hlavně Cotes de Bourg.


