
Vinný lístek

levante



 Champagne

Mumm Cordon Rouge Brut / 0,75 l 2.500 Kč

Moët & Chandon Brut Imperial / 0,75 l 2.500 Kč

Alfred Gratien Brut Classique / 0,75 l 2.200 Kč

 Šumivá vína

Bohemia Sekt Prestige Brut / 0,75 l 450 Kč

Bohemia Sekt Prestige brut je neopakovatelné šumivé víno, vyráběné tradiční metodou s dobou ležení na kvasinkách 15–18 měsíců.
Cuvée vzniklo jedinečnou kombinací jakostních odrůdových vín z vybraných vinic jižní Moravy. Ryzlink rýnský dodává sektu 
bohatou vůni a pikantní kyselinku, Rulandské bílé extraktivní tóny v chuti a Ryzlink vlašský pak doplňuje svěžest. Bohemia Sekt 
Prestige brut má unikátní jiskrný vzhled, nezaměnitelnou chuť, příjemnou zelenkavě zlatavou barvu a jemné dlouhotrvající perlení. 
Svou výjimečnost Bohemia Sekt Prestige brut již mnohokrát potvrdil na prestižních výstavách po celém světě. 

Bohemia Sekt Prestige Chardonnay Brut / 0,75 l 450 Kč

Bohemia Sekt Prestige Chardonnay si vás ihned získá svou zlatavě žlutou barvou a jemným perlením, které tvoří po obvodu 
hladiny bohatou korunu. Vůně je elegantní s bohatým aroma citrusového a sadového ovoce, v pozadí s tóny bílých květů. 
Chuť je šťavnatá, medově hebká, připomínající sušené ovoce, s delším závěrem. Tento jedinečný sekt vzniká tradiční metodou 
kvašením v lahvi s dobou ležení na kvasinkách 15–18 měsíců.

Freixenet Carta Nevada Semi–Seco / 0,75 l 450 Kč

Klasická Cava v odrůdovém složení Macabeo, Xarel–lo a Paralada. Slámově žlutá barva, čisté a jemné perlení.
V chuti je lahodné, svěží a ovocně zakulacené.

Freixenet Cordon Negro Brut / 0,75 l 450 Kč

Suchý sekt Cava jehož základem jsou domácí odrůdy Paralada, Macabeo a Xarel–lo. Má světle žlutou barvu s nazelenalým 
okraji. Jemná, elegantní vůně , klasická pro sekty, které zrají tradiční metodou v lahvi. Čistá, suchá, svěží a šťavnatá chuť. 
Nejprodávanější sekt světa. Doporučujeme.

 Prosecco

Poeti Prosecco Spumante DOC Brut / 0,75 l 550 Kč

Má slámově žlutou barvu se zlatými odlesky. Ovocná vůně s aroma jablek, bílých broskví a citrusových plodů s dotekem 
květů, jako například akátu a vistárie. Čerstvá, delikátní a harmonická chuť s vyváženou kyselinou a jemností. 

Prosecco Platinum, Spumante Brut Collio DOP / 0,75 l 550 Kč

Toto Prosecco patří do kategorie Spumante, což znamená oproti Frizante vyšší tlak v láhvi podobně jako u běžných sektů 
a klasický sektový uzávěr. Zlatavá barva a nasládlá, sametová vůně vyzrálého bílého ovoce. Příjemná, svěží, ovocná 
a zakulacená chuť s tóny čerstvých hroznů. Lahodné a bohaté víno s ostatkem svěžesti.



 Bílá vína
 Vinařská oblast Morava

Veltlínské zelené, pozdní sběr / 0,75 l 450 Kč

Vinařství Baloun, Velké Pavlovice, Mikulovská podoblast

Čistá, harmonická a živá vůně s typickými tóny čerstvého chleba, mirabelek a zralého peckovitého ovoce. Chuť plynule 
navazuje na vůni. Je příjemná, šťavnatá a přímá, podpořena decentními tóny blum, angreštu a bílého rybízu.

Ryzlink vlašský, pozdní sběr / 0,75 l 490 Kč 

Vinařství Baloun, Velké Pavlovice, Mikulovská podoblast

Decentní, poměrně extraktivní a nekomplikovaná vůně s aroma vlašských ořechů, bílého jogurtu a máslových sušenek. 
Ovocně sladká, odrůdově charakteristická a poměrně dlouhá chuť s tóny lesního medu, máslových hrušek a citrónové kůry.

Sauvignon, pozdní sběr / 0,75 l 490 Kč

Moravíno Valtice, Mikulovská podoblast

Světle žlutá barva a vůně po květech černého bezu s aroma černého rybízu. Chuť je šťavnatá, ovocná s tóny broskví a ananasu.

Rulandské šedé, pozdní sběr / 0,75 l  550 Kč

Rodinné vinařství Sedlák, Velké Bílovice, Velkopavlovická podoblast

Už ve vůni je patrná vyzrálost a kvalita hroznů. Vůně je plná, bohatá, příjemně ovocná, s tóny kompotovaných hrušek 
a citrusů. Chuť je opět plná, dlouhá, harmonická, jemně zaobalená hroznovým cukrem s pikantním závěrem.

Chardonnay, pozdní sběr „Sonberk“, polosuché / 0,75 l 550 Kč 

Gotberg, Popice, Mikulovská podoblast

Mladé víno, které působí mohutným, šťavnatým dojmem. Má příjemnou ovocnou vůni vyzrálého žlutého banánu 
s dotekem lískového oříšku. Vyváženost přírodní kyseliny, cukru a alkoholu dává vínu harmonickou a lahodnou chuť.

 Bílá vína
 Zahraniční

Chablis les Chanoines, AOC Domaine Laroche / 0,75 l 900 Kč

Domaine Laroche, Chablis AOP / Francie

Čistá, intenzivní a ovocná vůně s jemnými tóny zralých jablek, citrusů a minerálů. Na patře je plné, bohaté, jiskřivé, 
živé, pevné s minerální strukturou a v závěru s harmonickou kyselinou a dotykem medu.

Riesling Qualitätswein trocken, Pfaffmann / 0,75 l 550 Kč

Markus Pfaffmann, Pfalz / Německo

100% Riesling. Světlá barva se zelenými odlesky. Příjemná, středně plná, ovocná vůně s dominantním hroznovým aroma, které je 
podpořeno příjemnými tóny bílých lučních květů. Tradiční, ovocně sladká a šťavnatá chuť s živou kyselinou a dotyky máslovosti, zralých 
hroznů a čerstvých fíků. Příjemný Riesling, který je vhodný k samostatné konzumaci nebo vhodně doplní pokrmy z pernaté zvěřiny.

Green Grüner Veltliner / 0,75 l 550 Kč

Johann Topf, Kamptal / Rakousko

100% Veltlínské zelené. Světlá, zelená barva s odlesky. Chuť je čistá, jednoduchá, odrůdově charakteristická. Dominantou 
ve vůni je aroma zelených jablek. Chuť dobře navazuje. Je to svěží, čisté, ovocné a lehké víno s dobře zakomponovanou 
kyselinou a tóny jablek a bílých broskví.

Pinot Grigio del Veneto „L‘Elfo“ IGP / 0,75 l 480 Kč

Sacchetto, Veneto IGP / Itálie

Pinot Gris, nebo také Rulandské šedé, je nejtypičtější odrůdou pro severovýchodní Itálii. Sacchetto Pinot Grigio je velice jemné 
víno s vyrovnanou ovocností, vyváženou kyselinou a elegancí. Vůní připomíná citrónové květy. Může se pít jako aperitiv, ale 
hlavně je oblíben k rybím pokrmům.



 Červená vína
 Vinařská oblast Morava

Rulandské modré, výběr z hroznů / 0,75 l 550 Kč

Rodinné vinařství Sedlák, Velké Bílovice, Velkopavlovická podoblast

Po fermentaci v nerezových tancích, zrání 12 měsíců v dubových sudech. Má intenzivní vůni sušených švestek a třešní, 
harmonicky doplněnou tóny vanilky a marmelády. Chuť je plná, hutná a bohatá. Snoubí výrazné tóny marmeládového 
ovoce se stopou kouře a sladkých tříslovin. Tříslovina s lehkou stopou ovocné kyseliny je patrná i v dochutí. 

Zweigeltrebe, pozdní sběr / 0,75 l 450 Kč 

Rodinné vinařství Špalek, Nový Šaldorf, Znojemská podoblast

Fermentace v nerezových tancích, dále zraje ve velkých dubových sudech. Rubínově červená barva, ve vůni ostružiny a zralé 
višně, příjemná sametová tříslovina a jemná dochuť. Vinice Kraví hora je jedna z nejvýznamnějších viničních tratí na Znojemsku. 
Vinice z této polohy dávají ovocitá červená vína i strukturovaná vína bílá. Vhodné k jehněčímu masu i k propečené huse.

Modrý Portugal, pozdní sběr / 0,75 l 490 Kč 

Vinařství Baloun, Velké Pavlovice, Velkopavlovická podoblast

Vyzrálá, kulatá, středně intenzivní vůně s příjemným aroma švestkových povidel, čerstvých ostružin a mléčné čokolády. Vůně 
plynule přechází do chuti. Ta je sametová a nekomplikovaná s měkkou tříslovinou a s dotekem vyzrálého peckovitého ovoce v závěru.

 Červená vína
 Zahraniční

Cuvée du Vatican, Châteauneuf-du-Pape / 0,75 l 1.600 Kč

Cuvée du Vatican, Châteauneuf-du-Pape AOP / Francie

70 % Grenache, 15 % Syrah, 10 % Mourvèdre, 5 % Cincault. 18–30 měsíců zrání v dřevěných sudech. Temná červená barva, 
kořeněná vůně divokých bobulí. V chuti je středně plné, extraktivní, šťavnaté, ohnivé s pevnou tříslovinou. Aroma lesních 
plodů, koření, dřeva a černých peckovin. Má potenciál dalších deset let.

Chianti Colli Senesi DOCG „Caspagnolo“ Villa Poggio Salvi / 0,75 l 590 Kč

Toscana / Itálie

90 % Sangiovese a 10 % Merlot, Colorino a Malvasia Nera. Ušlechtilé víno zrající ve slovinských dubových sudech. 
Intenzivní rubínová barva. Živočišná, harmonická vůně, s tóny koření, lesního podhoubí a zvířecí srsti. Sametová, šťavnatá 
a dobře vyvážená chuť navazuje na vůni. Je typická pro Chianti, objevují se tóny vyzrálého peckovitého ovoce, především 
třešní. Nejlépe doplní tradiční toskánské masité pokrmy.

Primitivo Il Pumo, Salento IGP / 0,75 l 480 Kč

Cantina San Marzano, Puglia / Itálie

Intenzivní rubínová barva s fialovými odlesky. Výrazná komplexní vůně s tóny drobného lesního ovoce, 
exotického koření a třešní. Víno s dobrou strukturou na patře působí krásně plným a teplým dojmem.

El Meson Crianza Tinto / 0,75 l 650 Kč

El Meson, Rioja DOP / Španělsko

100% Tempranillo. Zraje 12 měsíců v sudech z amerického a francouzského dubu. Víno má tmavou rubínovou barvu se 
světlými okraji. Intenzivní a elegantní vůně vyzrálého červeného peckovitého ovoce až povidel. Harmonická, sametová, 
teplá chuť navazuje na vůni. Dostatek pevné třísloviny podporuje sladké, vyzrálé tóny ovoce a višní v čokoládě.

Všechna uvedená vína obsahují alergeny oxid siřičitý a siřičitany.
Veškeré ceny jsou včetně DPH.


