ŠUMIVÁ VÍNA / SPARKLING WINES
CH. C. ANDRÉ
CH. C. ANDRÉ

ŠSV VELKÉ PAVLOVICE
DEMI SEC

ITÁLIE
FRESCHELLO CIELLO E TERRA
PROSECCO SPUMANTE SAN GIORGO

BRUT

0,75

270 KČ

0,75

180 KČ

0,75

350 KČ

ROZLÉVANÁ VÍNA / WINES BY THE GLASS

BÍLÉ / WHITE
CHARDONNAY

ITÁLIE

0,20
0,10

36 KČ
18 Kč

0,20
0,10

36 KČ
18 Kč

0,20
0,10

36 KČ
18 KČ

ITÁLIE, MARCHE, ODRŮDOVÉ VÍNO, CONTI DEGLI AZZONI
RŮŽOVÉ / ROSÉ
RULANDSKÉ MODRÉ ROSÉ

MORAVA

MORAVA, BZENEC, MORAVSKÉ ZEMSKÉ, PETR BUNŽA BZENEC

ČERVENÉ / RED
MERLOT

ITÁLIE

ITÁLIE, VENETO, IGT, VINI TONON

Informace o obsahu skutečného alkoholu a o obsahu zbytkového cukru ve víně Vám
podá obsluhující personál.

BÍLÁ VÍNA / WHITE WINES
HARMONIA VINI
PÁLAVA

0,75

230 KČ

JAKOSTNÍ / QUALITY WINE
SLADKÉ / SWEET
Nádherný buket přezrálých hroznů spolu s několika gramy zbytkového cukru
dodávají vínu jemnost a eleganci.
…
The lovely bouquet from overly ripened grapes, together with several grams of
remaining sugar give this wine a gentleness and elegance.

VINAŘSTVÍ DUFEK, SVATOBOŘICE
RULANDSKÉ ŠEDÉ
0,75
210 KČ
ZEMSKÉ / COUNTRY WINE
POLOSUCHÉ / SEMI DRY
Odrůda pochází z Francie, barva je sytější žlutozelená, s chlebovou vůní, která
přechází do vůně ušlechtilých plísnových sýrů. V chuti jsou cítit lískové oříšky. Víno
je harmonické se středně dlouhým dozníváním.
…
The variety comes from France, the color is thicker yellow-green, with a fragrance
of bread that passes into the smell of noble mold cheeses. The hazelnuts feel the
hazelnuts. Wine is harmonious with medium-long dulling.

VINAŘSTVÍ SPĚVÁK, V. BÍLOVICE
SAUVIGNON
0,75
290 KČ
POZDNÍ SBĚR / LATE HARVEST
POLOSUCHÉ / SEMI DRY
Víno světle žluté barvy se zelenavým podtónem. Vůní a chutí připomínající květ
černého bezu a rybízu. Příjemné živé kyselinky a jemné minerální dochuti.
…
Wine of light yellow color with green undertone. Smell and taste reminiscent of
blackcurrant and currant flower. Pleasant vivid acids and fine mineral flavor.

VINNÝ DŮM BZENEC
RYZLINK RÝNSKÝ
0,75
290 KČ
POZDNÍ SBĚR / LATE HARVEST
SUCHÉ / DRY
Chuť vína je ovocně nasládlá, vyleželá, nekomplikovaná, s nádechem přezrálých
letních jablek a citrusů. Vůně středně intenzivní, s tóny lipového čaje a zelených
bylin.
…
Chuť vína je ovocně chutná, vyleželá, nekomplikovaná, s nádechem přezralých
letních jablek a citrusů. Vůně středně intenzivní, s tóny lipových čajů a zelených
bylin.

ČERVENÁ VÍNA / RED WINES
VINAŘSTVÍ BALOUN, V. PAVLOVICE
MODRÝ PORTUGAL
0,75
180 KČ
ZEMSKÉ / COUNTRY WINE
SUCHÉ / DRY
Granátová barva, jemná až květinová vůně a sametová měkkost chuti tohoto vína
se výborně snoubí s pokrmy z těstovin, ale i drůbeže. Lehkost a lahodnost jej však
předurčuje i jako společníka k posezení s přáteli.
…
Garnet colour, soft, almost floral fragrance and velvety softness in the taste
perfectly go with pasta and chicken meat. The lightness and deliciousness make it
perfect as a partner for your time with friends.
CABERNET SAUVIGNON
0,75
180 KČ
ZEMSKÉ / COUNTRY WINE
SUCHÉ / DRY
Víno na první pohled zaujme jiskrnou barvou. Vůně je plná se stopami ostružin,
černého rybízu a lesních plodů. V chuti je víno extraktivní.
…
At first glance, the wine takes a sparkling color. The aroma is full of traces of
blackberries, black currant and forest fruits. In wine, the wine is extracting.

VITIS STRÁŽNICE
ZWEIGELTREBE
0,75
290 KČ
POZDNÍ SBĚR / LATE HARVEST
SUCHÉ / DRY
Plné, vyzrálé, jemné a harmonické víno, které zároveň nepostrádá dostatečné
zastoupení tříslovin. Barva je tmavě granátová s fialovým zábleskem, příjemná,
výrazně ovocná vůně s tóny černého rybízu nebo černého bezu. V chuti se nachází
stopy lesního ovoce, především ostružin.
…
A full, mature, delicate and harmonious wine that also lacks tannins. The colour is
dark garnet with a violet glow, a pleasant, distinctively fruity aroma with tones of
black currant or black breeze. The flavor of the forest is a trace of forest fruits,
especially blackberries.

VINAŘSTVÍ SPĚVÁK, V. BÍLOVICE
RULANDSKÉ MODRÉ
0,75
290 KČ
VÝBĚR Z HROZNŮ / SELECTION OF GRAPES
SUCHÉ / DRY
Barva typická pro tuto odrůdu s cihlovými odlesky. Ve vůni cítíte vyzrálou třešni,
kdy aroma přechází do kyselkavé vůně podobné červenému rybízu. V chuti
příjemná sametová tříslovinka s jemnou ovocností v dochuti s tvrdší jádrovitou
chutí.
…
The color typical for this variety with brick glare. In the fragrance, you feel a
mature cherry when the aroma passes into an acidic scent similar to red currant. In
taste a pleasant velvety tannin with a delicate fruity flavor with a tougher, kernel
flavor.
Všechna uvedená vína obsahují alergen č.12 oxid siřičitý a siřičitany
All of the above wines contain allergen No.12 sulfur dioxide and sulphites

