Rozlévaná vína
Wine by the glass
ŠUMIVÁ VÍNA / SPARKLING WINE
- 0,1l / 0,75l -

Prosecco spumante, Villa Cornaro, DOC, Veneto, Itálie (Extra Suché / Extra Dry)

90 Kč 4.0 € / 550 Kč 24.0 €

Languedoc Sauvignon Blanc, Les Fumées Blanches Petillant,
Francois Lurton 2016, Francie (Brut)

115 Kč 5.0 € / 650 Kč 28.3 €

- 0,1l / 0,35l -

Champagne Vollereaux Reserve, Francie (Brut)

265 Kč 11.6 € / 905 Kč 39.4 €
- 0,15l / 0,75l -

Revine white, Cuvée, Nealkoholické víno,
Vinselekt Michlovský, Rakvice, Morava (Suché / Dry)

90 Kč 4.0 € / 550 Kč 24.0 €

BÍLÁ VÍNA / WHITE WINE
- 0,15l / 0,75l -

Rulandské šedé, Sedlák, Velké Bílovice, Morava (Suché / Dry)

98 Kč 4.3 € / 475 Kč 20.7 €

Chardonnay, Spielberg, Morava, Pozdní sběr (Suché / Dry)

115 Kč 5.0 € / 565 Kč 24.6 €

Sauvignon, Bíza, Čejkovice, Morava, Pozdní sběr (Suché / Dry)

135 Kč 5.9 € / 650 Kč 28.3 €

Pinot Grigio, Tenuta di Corte Giacobbe, IGT, Veneto, Itálie (Suché / Dry)

135 Kč 5.9 € / 650 Kč 28.3 €

Riesling Feinherb Schieferstein, Margarethenhof, Mosel,
Německo (Polosuché / Semi Dry)

185 Kč 8.1 € / 850 Kč 37.0 €

ČERVENÁ VÍNA / RED WINE
- 0,15l / 0,75l -

Frankovka, Spielberg, Pozdní sběr, Morava (Suché / Dry)
Pinot Noir Haltýřky, 2015, Stapleton&Springer, Morava (Suché / Dry)

115 Kč 5.0 € / 565 Kč 24.6 €
210 Kč 9.2 € / 995 Kč 43.3 €

Corvina Veronese IGT, Castelforte, Veneto, Itálie (Suché / Dry)

98 Kč 4.3 € / 475 Kč 20.7 €

Chianti Classico DOCG, 2016, La Lellera, Toscana, Itálie (Suché / Dry)

165 Kč 7.2 € / 775 Kč 33.7 €

Côtes du Rhone Belleruche, M.Chapoutier 2016, Francie (Suché / Dry)

155 Kč 6.8 € / 750 Kč 32.7 €

RŮŽOVÁ VÍNA / ROSÉ
- 0,15l / 0,75l -

Merlot rosé, Vladimír Tetur, Velké Bílovice, Morava,
Pozdní sběr (Polosuché / Semi Dry)

115 Kč 5.0 € / 550 Kč 24.0 €

Côtes de Provence Rosé, M de Minuty, 2017, Saint Tropéz,
Francie (Suché / Dry)

185 Kč 8.1 € / 885 Kč 38.5 €
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Šumivá vína
Sparkling wine
- 0,75l -

ITÁLIE / ITALY
Prosecco di Valdobbiadene, Venanzio (Terre di San), Veneto (Brut)

850 Kč / 37.0 €

Nejznámější šumivé víno z Itálie – Prosecco pochází z kopcovité oblasti v obci Valdobbiadene v regionu Veneto. Víno má slámově žlutou barvu, ve vůni naleznete
zelené jablko a hrušku. Je vynikající jako aperitiv či k rybám a mořským plodům.
The most famous sparkling wine from Italy - Prosecco that comes from the town of Valdobbiadene in the Veneto region. The wine has straw yellow color with
a green apple and pear aroma. Great as an aperitif or with fish and seafood.

FRANCIE / FRANCE
Crémant de Bourgogne 2015, Jean Collet et fils (Brut)

865 Kč / 37.7 €

Nejsevernější část spadající do slavných burgundských oblastí je Chablis odkud jsou produkována typicky minerální Chardonnay. Naprosto výjimečný Crémant
de Bourgogne je ze 100 % vyroben tradiční metodou (obdobně jako šampaňská vína) z Chardonnay z Chablis. V chuti můžeme objevit citron a meruňku s ostrou
mineralitou na začátku.
The most northerly part of the famous Burgundy areas is the Chablis from where Chardonnay with typical minerality in taste is produced. This absolutely
exceptional Cremant de Bourgogne is 100% made by the traditional method (like Champagne wines) from Chardonnay of Chablis. In taste we can find lemon,
apricot with a sharp minerality at the beginning.

Languedoc Sauvignon Blanc, Les Fumées Blanches Petillant,
Francois Lurton 2016 (Brut)

650 Kč / 28.3 €

Perlivý Sauvignon se svěží a jasně odrůdovou vůní s aroma čerstvé trávy, rybízových květů, citrusů, grapefruitu a jemných exotických tónů. Na patře je živý
s elegantní a bohatou chutí s výraznými květinovo-ovocnými tóny a díky jemnému perlení je neuvěřitelně svěží a lahodný.
Sparkling Sauvignon with a fresh and great aromatic expression of fresh grass, currant blossoms, citrus, grapefruit and delicate exotic tones. On the palate it is
alive with an elegant and rich flavor with distinctive floral and fruity notes. The sparkle adds to the delicacy of Sauvignon fragrances an exalted freshness. The
bubbles enhance the aromatic richness of this unique Sauvignon.

ŠPANĚLSKO / SPAIN
Cava AT Roca, D. O. Penedès

850 Kč / 37.0 €

Brut Reserva je jakostní šumivé víno vyrobené ve vinařské oblasti Penedès ze tří tradičních odrůd - Macabeo, Xarel·lo a Parellada. Víno má dlouhý dozvuk
příjemné chuti, která zanechává pocit svěžesti a vyvolává ovocnou chuť na patře. AT Roca je rodinné vinařství, které se zaměřuje na bílá a šumivá vína a jejich
filozofií je ruční výroba vína z místních odrůd dle tradičních postupů.
AT Roca Brut Reserva 2014 is a Catalan sparkling wine produced in the Penedès region. The wine is made from a blend of the three traditional varieties, Macabeo,
Xarel·lo and Parellada. Aromatic wine (white fruits, bakery tones), very fresh and appetizing.
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Bílá vína
White wine
- 0,75l -

ČESKÁ REPUBLIKA / THE CZECH REPUBLIC
Ryzlink Rýnský, AUSTERLITZ, Spielberg, Pozdní sběr (Polosuché / Semi Dry)

550 Kč / 24.0 €

Víno se zlatavou barvou a sladkou vůní medu a lipového květu. Chuť vína je plná, ovocně kořenitá, zakončená minerálním závěrem.
Golden color wine with a honey and lime blossom aroma. The taste is full, fruity and spicy with a mineral finish.

Pinot Gris, AUSTERLITZ, Spielberg, Pozdní sběr (Suché / Dry)

615 Kč / 26.8 €

Intenzivní zlatavá barva s jemně nasládlou ovocnou vůní s tóny pomeranče a medu. Plná šťavnatá chuť s ovocnými tóny citrusů a vybalancovaným poměrem
cukru s kyselinami podtrhuje eleganci tohoto vína.
Intensive golden color with a finely sweet fruity aroma with tones of orange and honey. Full juicy flavor with fruit tones of citrus and a balanced ratio of sugar
and acid underlines the elegance of this wine.

Green Veltlínské zelené, Arte Vini (Suché / Dry)

535 Kč / 23.3 €

Víno s charakteristickou pepřovou štiplavostí na jazyce. Aroma připomínající vůni čerstvě sklizených jablek a exotických plodů. Svěží a kořenitý Veltlín, vhodný
jako aperitiv či k celému menu.
Wine with a characteristic pepper flavor. The aroma reminds freshly harvested apples and exotic fruits. Fresh and spicy Veltlín, great as an aperitif or with a whole
menu.

Ryzlink Rýnský Grand Cru, Pozdní sběr, Sonberk (Suché / Dry)

725 Kč / 31.6 €

Jemné, kořenité harmonické víno s výraznější, ale příjemnou kyselinkou a delikátními aromatickými látkami, jež zaujmou nevtíravým a dlouho trvajícím dojmem.
Fine, spicy harmonious wine with more distinctive but pleasant acidic and delicate aromatic substances that take in a long-lasting impression.

Pálava Stříbrný, Pozdní sběr, Sonberk (Suché / Dry)

595 Kč / 25.9 €

Pálava je plné víno s dobrým potenciálem pro zrání v láhvi, které voní po meruňkách, broskvích, růžích, lesním medu a koření. V chuti je příjemně ovocné,
vzrušující, s pikantním kořenitým nádechem. Na závěr dlouho balancuje mezi příjemnou kyselinkou a sladkostí.
Pálava is a full wine with a good ripening potential in a bottle that smells like apricots, peaches, roses, honey and spices. The taste is pleasantly fruity, exciting,
with a spicy spicy touch. Finally, it balances between pleasant acidity and sweetness.

FRANCIE / FRANCE
Chardonnay Vire Clesse „Quintaine“ 2015, Joseph Burrier (Suché / Dry)

950 Kč / 41.4 €

Chardonnay Vire Clesse Quintaine se vyznačuje jemnou minerální chutí s bílým květem a ovocnými vůněmi. Citrusové tóny. Výborně se hodí k mořským plodům,
grilovaným rybám, drůbeži a perfektně ke kozím sýrům.
Chardonnay „Quintaine“ has fine and mineral tasting, with white flower and fruit aromas. Balanced and persistent finish on citrus notes. Matches well with seafood,
grilled fish, poultry and goat cheese.

Pouilly Fuissé „Les Insarts“ 2009, Joseph Burrier (Suché / Dry)

1675 Kč / 72.9 €

Chardonnay „Les Insarts“ je kulaté, tělnaté až opulentní víno s medovým nádechem a dotekem grapefruitu. Po chvíli se v chuti objevují lískové oříšky, pečené
mandle, máslo s přetrvávajícím medem
100% Chardonnay „Les Insarts“ expresses the ripeness of the fruit: rich, dense, full-bodied with a honey taste and a good finish of grapefruit. After a while, the
flavours become even more concentrated with hazelnuts, toasted almonds, butter and still honey.
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Chablis Grand Cru Bougros, 2013, Domaine Roy (Suché / Dry)

1750 Kč / 76.1 €

100% Chardonny Grand Cru Bougros se získává ručním sběrem z 55 let staré vinice. Bougros je ovocnaté tělnaté víno, při vyzrálosti velmi aromatické. Víno má
dlouhou persistenci s postupným rozvíjením klasické chuti nejlepšího Chablis.
Grand Cru Bougros is hand-harvested 100% Chardonnay from 55 years old vineyard. The Bougros is a fruity, full-bodied wine, very aromatic when mature. It has
great length and persistence. An explosion of classic flavours of the best Chablis.

Alsace Pinot d’Alsace Domaine Vignoble
du Rêveur ‘Les Pierres Sauvages’, 2013 BIO (Suché / Dry)

950 Kč / 41.4 €

Pierre Sauvage je víno vyrobené z vinice obdělávané v bio a biodynamickém režimu ze starších keřů (50 let) z odrůd Pinot Gris, Pinot Blanc a Pinot Noir.
Vůně meruněk, zralých hrušek, citrónu a květů s nádechem bílého pepře, v ústech je suché, měkké a plnější. Chuť medu a citrusů je skvěle vyvážená šťavnatou
kyselinkou. Velmi dlouhá dochuť s minerálním podtónem.
Pierre Sauvage is a wine made from organic and biodynamic vineyards from older vines (50 years) from Pinot Gris, Pinot Blanc and Pinot Noir. Aroma of apricots,
ripe pears, lemon and flowers with a touch of white pepper, in the mouth is dry, soft and fuller. The taste of honey and citrus is perfectly balanced with juicy acid.
Very long aftertaste with mineral undertone.

Sancerre Domaine de la Rossignole Blanc, 2015 (Suché / Dry)

950 Kč / 41.4 €

100% Sauvignon blanc, citrónová barva, impozantní ovocná chuť s příjemným květinovým aroma. Vinařská oblast Val de Loire.
100% Sauvignon blanc, lemon color, an impressive fruity flavor with a pleasant floral aroma. Val de Loire wine region.

Touraine Azay de Rideau Blanc, 2015 (Suché / Dry)

850 Kč / 37.0 €

100% Chenin blanc, žlutá barva, svěží chuť s nádechem sušeného ovoce, ořechů a květin. Vinařská oblast Val de Loire.
100% Chenin blanc, yellow color, a fresh taste with a hint of dried fruits, nuts and flowers. Val de Loire wine region.

ITÁLIE / ITALY
Soave DOC, Tenuta di Corte Giacobbe, Veneto (Suché / Dry)

580 Kč / 25.3 €

Šťavnaté harmonické víno s květinovým aroma. Vinná réva je pěstována na podloží sopečného původu, které dává vínu příjemnou mineralitu a plnost.
Juicy harmonious wine eith floral aroma. The grapevine is grown on a base of volcanic origin, which gives the wine a pleasant minerality and fullness.

Alois Lageder, Pinot Grigio, Alto Adige DOC, 2015 (Suché / Dry)

950 Kč / 41.4 €

Víno s delikátním aroma, v němž převládají ovocné tóny broskví, melounu, exotického koření a minerality. Chuť je středně plná s bohatou strukturou, kombinující
ovocné, pikantní a svěží tóny.
Wine with a delicate aroma, dominated by fruit tones of peach, melon, exotic spice and minerality. The taste is medium boddied with a rich texture, combining
fruity, spicy and fresh tones.

Olim Bauda, Gavi di Gavi DOCG, 2015 (Suché / Dry)

950 Kč / 41.4 €

Víno z odrůdy Cortese s komplexní vůní zralého bílého ovoce, bílých třešní a jablek. Chuť je středně plná, bohatá, se svěží kyselinou, příjemnou mineralitou a tóny
zralých rynglí, citrusů, zelených jablek a mandlí.
Wine of Cortese variety with a complex scent of ripe white fruit, white cherries and apples. The flavor is medium boddied, rich, with fresh acidity, rich minerality
and tones of ripe, citrus, green apples and almonds.

Planeta, Alastro, Sicilia DOC, 2015 (Suché / Dry)

850 Kč / 37.0 €

Elegantní a atraktivní cuvée sicilského Grecanico s aromatickými odrůdami Grillo a Sauvignon blanc. Bohatá vůně citrusů, broskví a květin. Chuť je osvěžující,
krémová a harmonická s příjemnými tóny bílého melounu.
The elegant and attractive cuvée of Sicilian Grecanico variety with the aromatic Grillo and Sauvignon blanc varieties. Rich aroma of citrus, peach and flower. The
taste is refreshing, creamy and harmonious with the pleasant tones of white watermelon.
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RAKOUSKO / AUSTRIA
Grüner Veltliner, Weinhof Fink, Wachau (Suché / Dry)

585 Kč / 25.5 €

Exotická, ovocná vůně s jemným kořením. Ovocné na patře, plné tělo s kultivovaností a elegancí, s dlouhým koncem.
An exotic, fruity aroma with mild spices and long-lasting finish.

NĚMECKO / GERMANY
Riesling feinherb Schieferstein, Margarethenhof, Mosela (Polosuché / Semi Dry)

850 Kč / 37.0 €

Vyvážený, lehce nasládlý moselský riesling s květinovou vůní a chutí citrusů a grepů. V závěru se projevuje mineralita se šťavnatou kyselinou.
Well-balanced, slightly sweet Mosel riesling with a floral aroma and citrus fruits flavor. Minerality and spicy acidity in the finish.

NOVÝ ZÉLAND / NEW ZEALAND
Sauvignon blanc, Sileni estates, Marlborough (Suché / Dry)

615 Kč / 26.8 €

Mladé bílé víno s vůní tropického ovoce a angreštu s herbálními podtóny. Má svěží, citrusový výraz s pulzující kyselinkou.
A young white wine with the aroma of tropical fruit and gooseberry with herbal undertones. It has a fresh, citrus-like expression with pulsing acidity.

ŠPANĚLSKO / SPAIN
Petit Bernat, D.O. Pla de Bages (Suché / Dry)

650 Kč / 28.3 €

Víno má slámově žlutou barvu se zelenkavými odlesky a voní po čerstvém bílém ovoci (především hruškách a citrusech) a bílých květech s jemným bylinným
aroma. Na patře je hladké a svěží s náznaky bílého ovoce, dlouhé doznění zakončené jemnou hořkostí.
Straw yellow color with green highlights. High intensity. Clean and fresh aroma dominated by notes of fruits (pears and citrus fruits), Palate is soft and fresh.
Balanced acidity still further enhances and freshness of the wine.

Floral, D.O. Penedès (Suché / Dry)

675 Kč / 29.4 €

Ekologické bílé víno Floral má slámově žlutou barvu s ocelovými stíny. Je velice aromatické. Název je odvozen od květinového aromatu, ve kterém převažují
růže, muškáty, jemné fialky a pomerančový květ. Víno je v chuti nádherně svěží, lehké a lehounce sladké. Má výrazné kyselinky, což jej dělá opravdu osvěžujícím.
Odrůda: 65 % Macabeo, 35 % Malvasía.
This wine can be enjoyed all day long, easy, fruity, simple, unpretentious. Aromas of white and exotic fruits, flowers, medium intensity, with citrus acidity. A blend of
Macabeo (65 %) and Malvasía (35 %).

Růžová vína
Rosé
- 0,75l -

ČESKÁ REPUBLIKA / THE CZECH REPUBLIC
Merlot rosé, Vladimír Tetur, Velké Bílovice, Pozdní sběr (Polosuché / Semi Dry)
Víno sytě růžové barvy s vůní červených lesních plodů, malin a jahod. Chuť je osvěžující, lehce nasládlá a ovocná.
Wine with bright pink color and an aroma of red berries, raspberries and strawberries. The taste is refreshing, slightly sweet and fruity.
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550 Kč / 24.0 €

FRANCIE / FRANCE
Côtes de Provence Rosé, M de Minuty (Saint Tropéz) 2017 (Suché / Dry)

885 Kč / 38.5 €

Aromatické rosé z jednoho z nejslavnějších a nejoblíbenějších vinařství v Provence. Světle růžová barva s lososovými odlesky s tóny citrusů (růžový grep), meruněk
a broskví, krásně svěží, suché a šťavnaté, s nádhernou živostí a minerální dochutí. Elegantní, éterická esence provensálského léta.
Classic Southern Rhone spicy red from one of the most respected French winemakers Michel Chapoutier made of the typical Mediterranean varieties Grenach
and Syrah. Wine of garnet color has a charming bouquet of ripe berry fruit, mainly cherries with a touch of spices at the end. On the palate is medium-bodied,
concentrated, juicy and velvety.

Červená vína
Red wine
- 0,75l -

ČESKÁ REPUBLIKA / THE CZECH REPUBLIC
Frankovka, Spielberg, Pozdní sběr (Suché / Dry)

565 Kč / 24.6 €

Tmavě rubínová barva vína s intenzivní ovocnou vůní peckového ovoce. Víno s ovocně dřevitým charakterem, které získalo díky zrání vína ve francouzských dubových
sudech.
Dark ruby color and an intense fruity aroma of stone fruits. Wine aged in French oak barrels.

Merlot, Sedlák, Velké Bílovice, Pozdní sběr (Suché / Dry)

585 Kč / 25.5 €

Příjemné aroma sušených švestek, ostružin a borůvek. Plné víno s tóny marmelády a drobného černého ovoce. Harmonické třísloviny a dubové aroma dávají vínu
delší závěr.
A pleasant aroma of dried plums, blackberries and blueberries. Full-bodied wine with hints of marmalade and small black fruit. Harmonious tannins, an oak aroma
and a long finish.

Pinot Noir Haltýřky, 2015, Stapleton&Springer (Suché / Dry)

995 Kč / 43.3 €

Víno temně červené barvy, má výraznou vůni sušených višní a švestek. V chuti je pak patrná višňová marmeláda spolu se sladkou ostružinovou dochutí.
Wine of dark red color with a distinctive aroma of dried sour cherries and plums. The taste is cherry marmalade along with a sweet blackberry aftertaste.

FRANCIE / FRANCE
Château Vauglas Cuveé Prestige, 2016 (Suché / Dry)

850 Kč / 37.0 €

Grenache Noir / Syrah / Carignan / Mouvédre, rubínová barva, plná chuť ostružin a černého rybízu. Vinařská oblast Languedoc.
Grenache Noir / Syrah / Carignan / Mouvédre. Ruby color, full-bodied taste of blackberries and black currant. Languedoc wine region.

Vacqueyras Prelude Domaine La Verde, 2013 (Suché / Dry)

995 Kč / 43.3 €

Grenache Noir / Syrah / Mouvédre / Cinsault, rubínová barva, bohatá chuť šťavnatého ovoce s příměsí granátového jablka a vanilky v závěru s taniny. Vinařská
oblast Vallée du Rhone.
Grenache Noir / Syrah / Mouvédre / Cinsault. Ruby color, rich taste of juicy fruits, pomegranate and vanilla. Tannins in the finish. Vallée du Rhone wine region.

Côtes du Rhone Belleruche, M.Chapoutier 2016 (Suché / Dry)

750 Kč / 32.7 €

Klasické jižní hřejivé červené od jednoho z nejrespektovanějších francouzských vinařů Michel Chapoutiera z typicky středomořských odrůd Grenach a Syrah. Víno
granátové barvy má okouzlující buket vyzrálého bobulového ovoce, hlavně višní s dotekem koření v závěru. V ústech je středně plné, koncentrované, šťavnaté
a sametové.
Classic Southern Rhone spicy red from one of the most respected French winemakers Michel Chapoutier made of the typical Mediterranean varieties Grenach
and Syrah. Wine of garnet color has a charming bouquet of ripe berry fruit, mainly cherries with a touch of spices at the end. On the palate is medium-bodied,
concentrated, juicy and velvety.

Haut Médoc, Le Haut-Médoc de Beychevelle by Château Beychevelle, 2014 (Suché / Dry)

1850 Kč / 80.5 €

Víno tmavě karmínové barvy s atraktivní vůní a chutí po drobných červených a černých plodech a švestkách s animálními podtóny, nuancemi dřeva a vanilky,
s jemnou tříslovinou a dlouhou dochutí. Skvěle vyvážené víno z vynikajícího ročníku 2014.
Wine of dark crimson color with attractive aroma and taste of red and black fruits and plums with animal undertones, woody and vanilla nuances, fine tannin and
long aftertaste. Extremely balanced wine from the excellent 2014.
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ITÁLIE / ITALY
Primitivo di Manduria, Le Vigne di Sammarco (Suché / Dry)

750 Kč / 32.7 €

Výrazná vůně tmavého lesního ovoce a koření, v chuti se opakuje vjem z nosu, víno je plné, s vyšším obsahem alkoholu a nasládlým lahodným závěrem.
Pronaunced nose of dark fruit and spice, full body, dark fruit and prunes with warm alcohol and touch of sweet tannins in the harmonious finish.

Planeta, Plumbago Nero d´Avola, Sicila DOC, 2015 (Suché / Dry)

850 Kč / 37.0 €

Aroma divokých ostružin, zralých švestek je doplněno o tóny jasmínu a ořechů. Ovocně podmanivá příjemná chuť s elegantní tříslovinou je doplněna o nasládlé
tóny čokolády a dortu Sacher.
The aroma of wild blackberries, ripe plums is complemented by tones of jasmine and nuts. Fruitfully captivating, delicious flavor with elegant tannin is
complemented by the sweet notes of chocolate and Sacher cake.

Amarone Classico, DOCG, Tomasso Bussola, Veneto – Valpolicella (Suché / Dry)

2950 Kč / 128.3 €

Víno je plné čerstvého ovoce, jakými jsou višně, sušené švestky a rozinky a je jemně sladké ve vůni. V ústech je víno mocné a hřejivé s typickou hořkostí a velmi
dlouhým závěrem.
Fruity wine with a taste of cherries, dried prunes and raisins. A gently sweet aroma, typical bitterness and a very long-lasting finish.

Chianti Classico DOCG La Lellera, Toscana (Suché / Dry)

775 Kč / 33.7 €

Víno tmavě červené barvy, s fialovými odlesky a výraznou ovocnou vůní. Chuť je ovocná, s tóny třešní, čokolády a pralinek.
Wine of a dark red color with purple reflections and a strong fruity aroma. The taste is fruity, with hints of cherries and chocolate truffles.

Castello di Volpaia, Chianti Classico Riserva DOCG, 2013 (Suché / Dry)

1855 Kč / 80.7 €

100% Sangiovese s intenzivní vůní kombinující tóny červeného peckového ovoce a sladkého koření. Chuť je vyvážená, strukturovaná, elegantní a ovocná, s delikátní
tříslovinou a svěžestí.
100% Sangiovese with intense aroma combining tones of red pecock and sweet spices. Taste is balanced, structured, elegant and fruity, with delicate tannins
and freshness.

Michele Reverdito, Bricco Gogni Barolo DOCG, 2013 (Suché / Dry)

2650 Kč / 115.3 €

100% Nebbiolo s noblesním aroma kombinující tóny ostružin, červeného peckového ovoce, fialek, lékořice a sladkého koření. Plná noblesní chuť s ovocným
projevem doplněným o tóny kakaových bobů, čerstvě pražené kávy, balzamika a kořenitosti.
100% Nebbiolo with a noble aroma combining tones of blackberries, red peclette fruit, violets, licorice and sweet spices. A full noble taste with fruity expression
is complemented by tones of cocoa beans, freshly roasted coffee, balsamic and spice.

Angelo Gaja, Pieve Santa Restituta, Brunello di Montalcino DOCG, 2012 (Suché / Dry)

3450 Kč / 150.0 €

100% Sangiovese s intenzivním a komplexním aroma třešní, brusinek, grafitu a máty. V plné, robustní a strukturované chuti najdeme tóny višňového džemu,
lesních jahod, kompotovaných brusinek a koření.
100% Sangiovese with intense and complex aroma of cherries, cranberries, graphite and mint. In a full, robust and structured taste, we find tones of cherry jam,
forest strawberries, cranberries and spices.

RAKOUSKO / AUSTRIA
Pinot Noir, Spätburgunder, Engelbrecht – Kamptal (Suché / Dry)
Středně plný Pinot noir s vůní ostružin a koření, sametové třísloviny dodají komplexní strukturu a barik v závěru vyváženost.
Pinot noir with an aroma of blackberries and spices, velvety tannins and barrique undertones in the the finish.
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995 Kč / 43.3 €

ŠPANĚLSKO / SPAIN
Petit Bernat, D. O. Pla de Bages (Suché / Dry)

650 Kč / 28.3 €

Víno má slámově žlutou barvu se zelenkavými odlesky a voní po čerstvém bílém ovoci (především hruškách a citrusech) a bílých květech s jemným bylinným
aroma. Na patře je hladké a svěží s náznaky bílého ovoce, dlouhé doznění zakončené jemnou hořkostí.
Straw yellow color with green highlights. High intensity. Clean and fresh aroma dominated by notes of fruits (pears and citrus fruits), Palate is soft and fresh.
Balanced acidity still further enhances and freshness of the wine.

Luis Cañas Crianza, D. O. Rioja (Suché / Dry)

675 Kč / 29.4 €

Britský časopis Decanter zařadil vinné sklepy Luis Cañas mezi 100 nejlepších na světě. Barva vína je velmi sytá, připomínající třešně a zralé švestky. Ve vůni stopy
skořice a vanilky. Je to víno velmi komplexní a strukturované s dlouhým zakončením. Doporučujeme servírovat k červeným masům nebo rybám v omáčkách.
The Crianza from Luis Cañas is always a textbook example of the category. The 2014 Crianza is no exception, with those sweet aroma with cinnamon and vanilla
notes. The palate is silky, smooth and supple, a champion in drinkability.

Ángeles de Amaren, D. O. Rioja (Suché / Dry)

1150 Kč / 50.0 €

Ángeles de Amaren bylo vyrobeno na počest matky Luise Cañase. Při zpracování jsou použity pouze nejlepší hrozny odrůd Tempranillo (85%) a Graciano (15%).
Díky Tempranillu má víno ovocnější charakter a díky Gracianu kořeněnost. Intenzivní třešňová barva a aroma s ovocným nádechem.
The wine is made from Tempranillo (85%) and Graciano (15%) varieties. The vinification of the varieties is done separately in order to maintain the Tempranillo
fruit character and the spiciness of Graciano. Intensive color of cherries with fruity aroma.

Victorino, D. O. Toro (Suché / Dry)

2250 Kč / 97.9 €

Červené víno Victorino pochází ze španělské vinařské oblasti Toro. Víno má temně červenou barvu a příjemné aroma po červeném ovoci s kořeněnými tóny.
Veškeré výrobní procesy probíhají manuálně. Vysoce hodnocené víno mezi znalci. Odrůda: 100 % Tinta de Toro.
Victorino is a great Toro wine produced by the winery Teso La Monja. Dark red color and pleasant red fruits aroma with spicy notes. The production is completely
manual. Top quality wine.

ARGENTINA / ARGENTINA
1884 Malbec Estate Grown 2015, Bodegas Escorihuela Gascon, Mendoza (Suché / Dry)

850 Kč / 37.0 €

Víno pochází z vinic ve vysokých nadmořských výškách a 8 měsíců víno zrálo v barikových sudech. Barva je velmi tmavá až purpurová. Víno je plné vůní lesních
bobulí, tmavě peckovitého ovoce a švestek, které nalezneme i v chuti tohoto mimořádného vína.
The wine comes from vineyards at high altitudes and 8 months aged in barrique barrels. Very dark color, almost purple. The aroma and the taste of forest berries,
dark stone fruits and plums.

Half Bottles
- 0,375l -

Champagne Vollereaux Reserve, Francie (Brut)

905 Kč / 39.4 €

Chardonnay / Pinot Noir / Pinot Meunier. Lehce nažloutlá barva s jemnými bublinkami, svěží a elegantní chuť s nádechem ovoce a mandlí. Vinařská oblast
Champagne.
Chardonnay / Pinot Noir / Pinot Meunier. Slightly yellowish color with fine bubbles. A fresh and elegant taste with a hint of fruits and almonds. Champagne wine
region.

Champagne Rosé, Grande Réserve, André Clouet (Brut)

1290 Kč / 56.1 €

Základ Rosé André Clouet je Pinot noir z ročníku 2019. Přidáním malého množství červeného vína (10% Bouzy Rouge) vzniká lahodné víno s vůní červeného a
černého bobulového ovoce (maliny, černý rybíz). V chuti se objevují třešně a višně, znatelná je i stopa máty a bylinek.
The base of Rosé André Clouet je Pinot noir from the 2009 edition. Adding a small amount of red wine (10% Bouzy Rouge) creates a delicious wine with the scent
of red and black berry fruit (raspberries, blackcurrants). The cherry and sour cherry appear in the flavor, a trace of mint and herbs is also noticeable.

Saint-Veran Maison Trénel, 2016, Francie (Suché / Dry)

850 Kč / 37.0 €

Víno medově žlutavé barvy se zelenkavými odlesky nabízí intenzivní a komplexní vůni peckovitého ovoce a bílých květů s tóny papaji a másla. Na patře je bohaté,
zakulacené a vyvážené s dlouhou dochutí, velmi příjemnou kyselinkou a hezkou mineralitou.
Wine of honey-yellowish color with greenish reflections offers an intense and complex scent of stony fruit and white flowers with notes of papaya and butter. In
the mouth is rich, rounded and balanced with long aftertaste, very pleasant acid and beautiful minerality.

Bordeaux Grand Bateau Rouge, 2014, Francie (Suché / Dry)

495 Kč / 21.6 €

Sytě rubínové víno s tóny zralých lesních plodů a vanilky, v ústech středně plné a harmonické s přitažlivou ovocnou chutí a zakulacené zráním ve francouzských
dubových sudech, s krásnou tříslovinnou strukturou.
A rich ruby wine with tones of luscious ripe blackberry fruit and vanilla, on the palate is medium-bodied and balanced with an attractive fruity flavor and rounded
thanks to ageing in French oak barrels, with a beautiful tannin structure.
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