EL NIŇO
restaurace
Rozlévaná vína
Bílá vína
Chardonnay

0,25l…………….………………………………………85,0,5l………………………………………..............155,-

polosuché, Parol Vini , Italie

Rulandské šedé

0,25l………………..……….……………………..85,0,5l………..........................................155,-

Moravské zemské, suché, vinařství Vajbar, Česká Republika

Červená vína
Cabernet Sauvignon

0,25l………………………..………………..85,0,5l…………………..…………...…..…..155,-

Suché, Parol Vini, Itálie

UNIKÁTNÍ MENU SI ŽÁDÁ UNIKÁTNÍ VODU
0,75l San Pellegrino Itálie…………………………………………….105,Jedinečná, přírodně minerální voda pocházející z Lombardie
z provincie Bergamo. Její neutrální, čistá a minerální vůně
podpořena živou, harmonickou a komplexní chutí. Jemné
perlení, které je pro San Pellegrino typické, pochází z přírodních
pramenů. Její unikátností je ve vysokém počtu minerálních
látek. San Pellegrino vhodně doplní silnější a aromatičtější
červená a bílá vína, stejně tak i výraznější pokrmy.

0,75l Acqua Panna Itálie……………………………………………….105,Lahodná a delikátní neperlivá minerální voda z Toskánska z okolí
města Florencie. Podloží vrtu se skládá z toskánského pískovce a
typického jílu. Díky těmto faktorům musí být pramen čerpán
z hloubky 900m. Čistá a neutrální s harmonickou, typickou měkkou
chutí. Charakteristickými rysy minerálky Acqua Panna je její
delikátnost a měkkost, díky které výborně doplní bílá i červená vína a
pokrmy .

Prosecco a Champagne
0,75l Prosecco DOC - BIO Extra dry 2018 ……………..385,Země/ Itálie
Oblast/ Veneto
Vinařství/ Agricole Dissegna
Typ/ suché
Prosecco s bohatým perlením a světlejší slámově žlutou barvou.
Intenzivní vůně kombinuje jablka a krásné meruňkové tóny s
náznakem bílé broskve. V ústech je víno jižansky
temperamentní, živé a perzistentní s vyváženým poměrem
pikantní kyselosti a zbytkového cukru. Působí plnějším dojmem
a jeho ovocná dochuť vybízí k dalšímu napití.

0,75l City Champagne Brut Jaillant 2018………………2 490,Země/ Francie
Oblast/ Champagne
Vinařství/ Jaillant & C
Typ/ suché
Intenzivní zlatá barva je doplněná o jemné perlení. Vůně bílých
květů a citrusových plodů s tóny minerality. Víno je mohutné
v ústech a je podepřeno jemným šumem s lehkou nasládlosti.

Růžová vína
0,75l Rosato, IGT - BIO 2018……………………………………295,Země/ Itálie
Oblast/ Sicílie
Vinařství/ Lamura
Typ/ suché
Toto růžové víno skutečně jižního charakteru překypuje chutí
zralého ovoce. Buket připomínající vůni divokých jahod a plná
příchuť rybízu z něho dělají aperitiv. Dokonale se hodí
k mořským plodům, salátům a bílému masu.

Bílá vína
0,75l Rulandské šedé, kabinetní víno 2017……….……290,Země/ Česká republika
Oblast/ Mělnická
Vinařství/ Školní Statek Mělník
Typ/ polosuché
Světle žlutá barva, ovocná vůně citrusů s tóny sušeného
zahradního ovoce s chutí medu a přezrálých hroznů. Chuť je
zaoblená, harmonická, s lehkým zbytkovým cukrem a jemnou
kyselinkou.

0,75l Pálava, pozdní sběr 2018…………………………….…..420,Země/ Česká republika
Oblast/ Pálava
Vinařství/ vinařství Holánek
Typ/ polosladké
Víno jemné zlatavé barvy s výraznějším aroma. Vůně a chuť
citrusových plodů je zde provázána s tónem lučního medu a
dává tušit, že toto víno bude vyhledáváno zejména dámami.

0,75l Tramín červený, jakostní víno 2018………………285,Země/ Česká Republika
Oblast/ Velkopavlovická
Vinařství/ Šlechtitelská stanice Moravská
Typ/ suché
Víno jiskřivě zlatavé barvy s výraznou viskozitou. Vůně je čistá
intenzivní, jemná kořenitá, s nádechem červených růží. V chuti
je bohaté, kořenité, s příjemným zbytkovým cukrem. Víno má
dlouhé a elegantní doznívání.

0,75l Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2018…………………….295,Země/ Česká Republika
Oblast/ Slovácko
Vinařství/Bábíček / Vacenovský
Typ/ suché
Suché víno zelenožluté barvy. Vůně bílých broskví je doplněna
lipovým květem. Kulatá chuť je harmonická s náznakem zralého
bílého rybízu. Hodí se k lehčí úpravě sladkovodních ryb.

0,75l Chardonnay, IGT -BIO 2018……………………………279,Země/ Itálie
Oblast/ Veneto
Vinařství/ Agricole Dissegna
Typ/ suché
Krásné strukturované bílé suché víno s aroma exotického
ovoce, jako je papája a žlutý meloun. V chuti osvěžující a velmi
elegantní na patře. Výborně vyniká s plody moře nebo rybími
specialitami.

0,75l Pinot Grigio, DOC - BIO 2018..……………………….289,Země/ Itálie
Oblast/ Veneto
Vinařství/ Agricole Dissegna
Typ/ suché
Krásná ovocná vůně dozrávajících hrušek, zelených šťavnatých
jablek , citrusové svěžesti a lehkých tónů broskví. V chuti jsou
cítit i pěkné vyzrálé tóny žlutého ovoce a tělo je skvěle šťavnaté
a zaručeně vás osvěží, hezké na tom je že i v chuti má krásnou
ovocitost.

0,75l Riesling, kabinetní 2018………………………………….490,Země/ Německo
Oblast/ Manz
Vinařství/ Weingut Manz
Typ/ suché
Velmi příjemné suché víno pro milovníky suchých Rieslingu. Je
minerální, tvrdší v závěru s nádechem citrusových plodu. Hodí
se k salátům a bílému masu.

Červená vína
0,75l Svatovavřinecké, pozdní sběr - BIO 2017 ………330,Země/ Česká Republika
Oblast/ Velkopavlovická
Vinařství/ Šlechtitelská stanice Moravská
Typ/ suché
Víno s intenzivní červenou barvou, vůní peckového ovoce a
sladké smetany, která se také jemně prolíná do chuti tohoto
vína. Vše je podtržené dlouhým zráním v dubovém sudu. Hodí
se k pečeným masům, omáčkám a zralým sýrům.

0,75l Merlot, DOC - BIO 2018…………………………………279,Země/ Itálie
Oblast/ Veneto
Vinařství/ Agricole Dissegna
Typ/ suché
Plné víno odrůdy Merlot. Je krásně ovocné s tóny tmavého
lesního ovoce a švestkových povidel s jemnou kořenitostí, která
mu dodává na charakteru.

0,75l CHIANTI CLASSICO, DOCG 2016………………………390,Země/ Itálie
Oblast/Toskánsko
Vinařství/ Rocamura
Typ/ suché
Víno má rubínovo granátovou barvu. Vůně je elegantní
s nádechem evokujících třešní, višní a drobného peckovitého
ovoce s čokoládou. Chuť je komplexní, s velmi pěknou
strukturou, typická pro klasické Chianti. Na jazyku se objevují
tóny červeného rybízu, lékořice, máty a koření.

0,75l GOVERNO ALL'USO TOSCANO, IGT 2014…………460,Země/ Itálie
Oblast/ Toskánsko
Vinařství/ Agricole Selvi
Typ/ suché
Intenzivní rubínově rudé zbarvení. Plný buket připomíná třešně
a maliny; chuť je vyrovnaná a obohacená tóny vyzrálých lesních
plodů. Třísloviny působí sametově a měkce. Hodí se k hovězímu
masu, těstovinám a sýrům

0,75l Chateau La Voie 2011…………………………………….430,Země/ Francie
Oblast/ Bordeaux
Vinařství/ Blay Cotes de Bordeaux
Typ/ suché
Víno středně tmavé purpurové barvy s nachovým odleskem. Má
intenzivní vůni drobného červeného ovoce s podtónem černého
rybízu a cedrového dřeva. Jemná tříslovina a dlouhý plný závěr.

0,75l Marques de Tomares Excellence Rioja ……………640,Země/ Španělsko
Oblast/ Rioja
Vinařství/ Marques De Tomares
Typ/ suché
Víno má tmavě červenou barvu s nazlátlým odleskem. Vůně je
složená z ovocných vůní a jemného dotyku vanilky, který je
zejména v dlouhém závěru. V ústech je velice dobře
strukturované a komplexní s jistou čerstvostí a stále se vyvíjející
chutí.

