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Vážení příznivci umění a dobrého jídla,
s příchodem nového měsíce si pro Vás tým Art Restaurantu Mánes přichystal
nový newsletter, který bychom Vám tímto rádi představili.

Pro milovníky

uz kázka
menu...

MASOVÝCH POKRMŮ
Hovězí vyzrálý Rib Eye steak
Vepřová líčka na černém pivu

Hovězí svíčková Wellington

Hovězí tatarák
Steak Rossini z hovězí svíčkové
Kuře na paprice

od března
s novinkami
v našem jídelním
lístku !

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
NOVÝ VINNÝ LÍSTEK
Již brzy se můžete těšit na zcela novou nabídku
výborných moravských i zahraničních vín, která
skvěle doplní speciality našeho šéfkuchaře.
Náš personál samozřejmě školíme tak, abychom
Vám byli při výběru vína schopni co nejlépe poradit.

NÁŠ SOMMELIÉR DOPORUČUJE:

Grand Cru Avize, Cuvée Melodie, Le Brun Servenay, Champagne, Francie
Jedinečné šampaňské vyrobené pouze z odrůdy Chardonnay. Vyniká svou naprostou elegancí a jemností
s tóny čerstvé křídy. Na patře závoj citrusů a Granny Smith jablka, jemně strukturované a pozoruhodně vytrvalé.

Dom Pérignon 2009, Moët Chandon, Champagne, Francie
Dom Pérignon byl benediktinský mnich, který vstoupil do dějin jako osoba, která „vynalezla“ šampaňské.
Víno z těch nejlepších hroznů odrůd Chardonnay a Pinot Noir. Sametová, komplexní a harmonická chuť.

Gritsch Riesling 1000 Eimerberg Smaragd, Wachau, Rakousko
Barva sytá žluto-zlatá. Vůně mohutná a bohatá po akátovém medu. Chuť mohutná, podpořena pikantní
kyselinou a enormní mineralitou. Explozivní dochuť.

Châteauneuf-du-Pape 2011, Haut Lieux, Domaine Vieille Julienne, Rhône, Francie
Pro výrobu tohoto Câteauneuf-du-Pape ve Vieille Julienne používají odrůdy Grenache, Syrah, Mourvedre,
Cournoise, Cinsault ale i velmi raritní odrůdy Muscardin a Vaccarése. Ve vůni jsou výrazné lesní plody a květ
Akátu. V chuti je pak plné, koncentrované, dlouhé a velmi vyvážené, harmonické se sladšími taniny na závěr.

Chianti Classico Gran Selezione 2012, Ormanni, Toscana, Itálie
Gran Selezione je označení vína té nejlepší kvality v Chianti. Hrozny z odrůdy Sangiovese pro výrobu tohoto vína
pochází z vesnice Barberino Val d Elsa a jsou ručně sbírány. Plné dlouhé víno kde ve vůni převládá zralé červené
ovoce a tabák. V chuti je pak harmonické a vyvážené s dlouho trvající dochutí s pevnými taniny.

Polední menu
v Mánesu

Každý všední den od 11 do 15h můžete vybírat ze široké škály polední nabídky
za přívětivé ceny. Po celý pracovní týden naleznete v naší nabídce hned
7 hlavních jídel, polévku, dezert a zvýhodněnou domácí limonádu.
Vždy naleznete v menu minimálně jeden vegetariánský pokrm!

