ŠUMIVÁ VÍNA / SPARKLING WINES
ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ
ANDRÉ SEKT
DEMI SEC
ANDRÉ SEKT
BRUT
ANDRÉ SEKT ROSÉ
DEMI SEC

0,75
0,75
0,75

270 KČ
270 KČ
270 KČ

VINI TONON
PROSECCO FRIZZANTE VILLA CORNARO

0,75

230 KČ

ROZLÉVANÁ VÍNA / WINES BY THE GLASS
BÍLÁ / WHITE
CHARDONNAY MARCHE

ITÁLIE

TRAMÍN ČERVENÝ

MORAVA

ČERVENÁ / RED
MONTEPULCIANO MARCHE

ITÁLIE

MODRÝ PORTUGAL

MORAVA

0,10
0,25
0,50
0,10
0,25
0,50

40 KČ
80 KČ
155 KČ
35KČ
75 KČ
140 KČ

0,10
0,25
0,50
0,10
0,25
0,50

40 KČ
80 KČ
155 KČ
35 KČ
75 KČ
140 KČ

BÍLÁ VÍNA / WHITE WINES
VINSELEKT MICHLOVSKÝ, RAKVICE
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
0,75
240 KČ
KABINET / CABINET
SUCHÉ / DRY
Víno má světlezelenou až lehce nažloutlou barvu. Vůně je muškátová až kořenitě
mandlová. Chuť je lahodná, jemně plná, kořenitá s příjemnou hořčinkou.
…
The wine has a pale green to slightly yellowish color. The fragrance is spicy nutmeg
and almond. The taste is delicious, full of fine, spicy with a pleasant bitter.

VINAŘSTVÍ SEDLÁK, V. BÍLOVICE
SAUVIGNON
ZEMSKÉ / COUNTRY WINE

0,75

270 KČ

SUCHÉ / DRY

Čistě žlutavá barva se zlatavými odlesky. Buket po citrusových plodech, hruškách a
broskvích. Na patře se pak krásně rozeznívají ovocné tóny patrné již ve vůni.
Krásně je zakomponována kyselinka.
…
Brilliant yellow colour with golden glitter, bouquete with citrus fruit, pear and
peach notes beautifully reflected on the palate in rich fruity flavour with fine
acidity.

ZLOMEK&VÁVRA, BORŠICE
RULANDSKÉ ŠEDÉ
0,75
370 KČ
POZDNÍ SBĚR / LATE HARVEST
SUCHÉ / DRY
Ve víně najdete příjemné ovocně nadýchané aroma s medově nasládlým tónem,
chuť je plná, hebká, extraktivní s jemnými tóny pomeranče.
…
The wine will find a pleasant fruity aroma with fluffy honey-sweet tone, the flavor
is full, smooth, extractive, with subtle tones of orange.

VINAŘSTVÍ TETUR, V. BÍLOVICE
CHARDONNAY
0,75
320 KČ
POZDNÍ SBĚR / LATE HARVEST
POLOSUCHÉ / SEMI DRY
Víno světle žluté barvy s lehce zelenkavými odstíny. Svůdná vůně tropického ovoce
a bílých květů. Příjemné kyseliny svěžího charakteru, tvoří osvěžující zážitek z pití
tohoto vína.
…
The wine is light yellow colour with light green tones. Alluring aroma after exotic
fruit and white flowers. Agreeable fresh acids compose fresh experience of
drinking this wine.

HARMONIA VINI
TRAMÍN ČERVENÝ
0,75
315 KČ
POZDNÍ SBĚR / LATE HARVEST
SUCHÉ / DRY
Vůně čajové růže a sladce medových rozinek s prvky skořice. Chuť kořenitá,
citrusová s tóny pomeranče a příjemnou kyselinkou.
…
The smell of tea rose and sweetly honey raisins with elements of cinnamon. The
taste is spicy, citrous with tones of orange and pleasant acid.

HARMONIA VINI
PÁLAVA
0,75
360 KČ
POZDNÍ SBĚR / LATE HARVEST
POLOSLADKÉ / SEMI SWEET
Víno má zelenožlutou barvu se zlatavými podtóny. Vůně je velmi příjemná,
převládá v ní ovocitost a květinovo kořenitá aromata. V chuti naleznem kombinaci
lučního medu, vanilky a zralých citrusových plodů, zvláště pak pomerančů. Vše
podtrhuje jemná kořenitá dochuť.
…
The wine has a green-yellow color with golden undertones. The aroma is very
pleasant, prevails in her flowery fruitiness and spicy aromas. The taste will find a
combination of meadow honey, vanilla and ripe citrus fruits, especially oranges. All
highlights subtle spicy aftertaste.

ITÁLIE
PINOT GRIGIO CABERT DOC

0,75

380 KČ

SUCHÉ / DRY

FRIULI

Barva bledě slámová se zelenými odlesky. Víno s ovocným a delikátním buketem se
suchou a osvěžující chutí a dlouhým závěrem. Vhodné k rybám nebo jako aperitiv.
…
Wine of pale straw colour with greenish glitter, delicate fruity bouquet, dry and
refreshing, with lingering finish. Best to serve with fish or simply as aperitif.

RŮŽOVÉ VÍNO / ROSÉ WINE
VINAŘSTVÍ SEDLÁK, V. BÍLOVICE
FRANKOVKA ROSÉ
ZEMSKÉ / QUALITY WINE

0,75

250 KČ

POLOSUCHÉ / SEMI DRY

Víno s nižším obsahem alkoholu, syté lososové barvy s vůní i chutí zrajících třešní,
doplněnou jemnou kyselinkou.
…
Wine with lower alcohol content, rich salmon color with aromas and flavors of
cherries ripening, accompanied by fine acidity.

ČERVENÁ VÍNA / RED WINES

VINAŘSTVÍ ČECH, TVRDONICE
CABERNET MORAVIA
ZEMSKÉ / QUALITY WINE

0,75

210 KČ

SUCHÉ / DRY

Bohaté víno tmavě rubínové barvy, aromatické, až ohnivé, s typickou odrůdovou
chutí připomínající černý rybíz. Vznešenost vyzrálého vína si zaslouží podávat jej k
vybraným pokrmům z tmavého masa a zvěřiny, je velmi vhodné k tvrdým sýrům.
…
Rich wine of a dark ruby red colour, aromatic, even fervent, with a typical variety
flavour resembling black currant. Due to its majesty, matured wine deserves to be
served with delicate dishes of dark meat and game; it goes very well with hard
cheese.

MORAVÍNO VALTICE
CABERNET SAUVIGNON
0,75
360KČ
POZDNÍ SBĚR / LATE HARVEST
SUCHÉ / DRY
Bohaté, koncentrované a komplexní víno je kombinací krásná vůně černého rybízu
a borůvek je doplněna jemnou vůní hřebíčku, máty a tabákem.
…
Richly concentrated and complex . A wine that combines impressive wild black
cherries, black currant and cassis with some hints of mint, cedar, clove, tobacco
and spices.
GRAND CUVÉE ČERVENÉ
0,75
360KČ
POZDNÍ SBĚR / LATE HARVEST
SUCHÉ / DRY
Barva tmavá s fialovými odlesky, Vůně bohatá vůně s tóny zralé višně a čokolády,
Chuť v chuti najdeme nasládlé třísloviny a sušené drobné červené ovoce suché.
…
Dark color with violet reflections, Smells rich fragrance with notes of ripe cherry
and chocolate flavors in the taste find sweet tannins and dried small red fruit dry.

ARGENTINA
MALBEC CASARENA
SUCHÉ / DRY
0,75
380 KČ
Hluboké, tmavě fialové barvy s vůní fialky, černého ovoce a nádechem čerstvých
jahod. V ústech je husté, sladké, s chutí černých plodů, měkkého tabáku a sladkého
koření se známkami stárnutí ve francouzských dubových sudech. Dominuje
minerální charakter s doznívající chutí.
…
With a deep, dark violet color, the nose shows aromas of violets, black fruits and a
hint of fresh strawberries. The mouth feel is dense, with sweet black fruit flavors
and soft tobacco and sweet spice notes from French oak aging. The finish presents
marked minerality and lingering flavors.

ITÁLIE
CHIANTI DOCG BARBANERA

TOSCANA

0,75

340 KČ

SUCHÉ / DRY
Červená rubínová barva s granátovými odlesky. Ve vůni i v chuti je lehký fialkový
nádech s vanilkovým podtónem, jež víno získalo šesti měsíčním zráním na
dubových sudech. Je aromatické a má dlouhý závěr.
…
Red ruby color with garnet reflections. The aroma and the taste is light violets and
hints of vanilla undertone that wine for six months maturation in oak barrels. Is
aromatic and has a long finish.

CHILE
CARMENERE RESERVA MORANDE
SUCHÉ / DRY
0,75
450KČ
Pikantní, velmi bohaté červené víno s nádechem nostalgie a žhavého slunce.
Harmonické vyznění vína se prezentuje zejména ovocným tónem a sametovým
tříslem.
…
Spicy, rich red wine with a touch of nostalgia and hot sun. Harmonic tone wine
presents the fruity tones and velvety tannin.

Všechna uvedená vína obsahují alergen č.12 oxid siřičitý a siřičitany
All of the above wines contain allergen No.12 sulfur dioxide and sulphites

