levante
Vinný lístek

Champagne
Mumm Cordon Rouge Brut

/ 0,75 l

Alfred Gratien Brut Classique
Moët & Chandon Brut Imperial
Piper Heidsieck Brut

2.500,– Kč

/ 0,75 l

2.200,– Kč

/ 0,75 l

2.100,– Kč

/ 0,75 l

1.900,– 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.

Mionetto Prosecco Prestige D.O.C. Brut

/ 0,75 l

450,– Kč

Špičkové Prosecco apelace D.O.C. Vyniká svou svěžestí, jemným dlouhotrvajícím perlením a svěží chutí s tóny jablka a citrusu.
Mionetto je od roku 1887 symbolem kvalitního Prosecca a v současnosti je nejoblíbenějším Proseccem v italské gastronomii.

Rozlévaná vína 0,15 l
Ryzlink vlašský, jakostní / Mikrosvín Mikulov, Mikulovská podoblast

60,– Kč

Rulandské modré, jakostní / Mikrosvín Mikulov, Mikulovská podoblast

60,– Kč

Chardonnay / Villa Santa Flavia, Veneto IGP, Itálie

65,– Kč

Merlot / Villa Santa Flavia, Veneto IGP, Itálie

65,– Kč

Bílá vína

Vinařská oblast Morava
Veltlínské zelené, pozdní sběr / 0,75 l

380,– 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 rýnský, pozdní sběr / 0,75 l

490,– Kč

Gotberg, Popice, Mikulovská podoblast

Typicky odrůdová a jemně meruňková chuť, která se mísí s chutí tropického ovoce.
Jde o vysoce extraktivní, suché a velice přímočaré víno, bohaté na minerální tóny.

Ryzlink vlašský, pozdní sběr / 0,75 l

390,– 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.

Tramín červený, výběr z hroznů „Dolní Dunajovice, Plotny“, polosuché / 0,75 l

490,– Kč

Vinařství Volařík, Mikulov, řada Classic, Mikulovská podoblast

Příjemná vůně s minerální slaností a květinovo-ovocným aroma, také limetka, fialka a červená růže.
V chuti převládá minerální tón zdejšího terroiru, který doplňuje liči, med a skořice.

Sauvignon, pozdní sběr / 0,75 l

420,– Kč

Moravíno Valtice, Mikulovská podoblast
Má světle žlutou barvu a vůni po květech černého bezu s aroma černého rybízu.
Chuť je šťavnatá a ovocná s tóny broskví a ananasu.

Pinot Blanc, pozdní sběr „Pavlov, U božích muk“ / 0,75 l

480,– Kč

Vinařství Reisten, řada Classic, Pavlov, Mikulovská podoblast

Svěží, květnatá vůně s příjemným chlebovým aroma, v závěru čerstvě rozkrojený pomeranč a výraznější mineralita.
Plná, šťavnatá chuť s nádechem květin, který doplňuje chlebovina, ale také tóny pomerančů, v delším závěru
podpořené mineralitou.

Rulandské šedé, pozdní sběr / 0,75 l

420,– 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.

Pálava, výběr z hroznů, polosuché / 0,75 l

450,– Kč

Vinařství Baloun, Velké Pavlovice, Velkopavlovická podoblast
Příjemná vůně, kde převládají ovocné tóny a květinovokořenité aroma. Jemná chuť se zbytkovým cukrem
a tóny lučního medu, vanilky a zralých citrusových plodů, zvláště pak pomerančů. Vše podtrhuje jemný kořenitý závěr.

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

480,– 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.

Neuburské, kabinetní / 0,75 l

Rodinné vinařství Sedlák, Velké Bílovice, Velkopavlovická podoblast
Víno má ovocnou a květnatou vůni. To vše doprovází plná, svěží chuť s potenciálem delšího zrání.
Při delším ležení se zvyšuje viskozita vína a vzroste sametový dojem v ústech. Dochuť vína je harmonická a svěží.

350,– Kč

Bílá vína

Francie

Chablis AOC Saint Martin

/ 0,75 l

1.050,– Kč

Domaine Laroche, Chablis

Víno má světlou zeleno–zlatou barvu. Vůnì zralých bobulí a bílého peckovitého ovoce, v závěru s dotekem čerstvých lesních jahod
a rozinek. Víno má svěží a ovocný, ale hlavně minerální charakter, typický pro Chablis. Vhodné ke kombinaci s mořskými plody a lososem.

Gewürztraminer AOC

/ 0,75 l

950,– Kč

F. E. Trimbach, Alsace

Zlatavá barva a hluboká, plná vůně připomínající exotické ovoce, růže, grapefruit a ananas.
Obsáhlé, bohaté, komplexní a suché víno. Na patře je kořeněné a velmi trvalé, s tóny mandarinek.

Chablis les Chanoines, AOC Domaine Laroche

/ 0,75 l

900,– Kč

Domaine Laroche, Chablis AOP

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.

Légende Bordeaux Blanc AOC

/ 0,75 l

650,– Kč

Domaines Barons de Rothschild Lafite, Bordeaux AOC
Víno vyrobené z odrůd Semillon, Sauvignon a Muscadelle. Světlá nazlátlá barva. Příjemná, svěží vůně
čerstvého ovoce, hlavně angreštu. V chuti živé, ovocné víno s výraznější kyselinou a delším závěrem.

Bílá vína

Německo

Robert Weil Riesling / Qualitätswein trocken

/ 0,75 l

880,– Kč

Weingut Robert Weil, Rheingau VDP

Základní Riesling od nejslavnějšího německého výrobce vín. Barva je překvapivě velmi světlá.
Víno má přímou, svěží, nekomplikovanou vůni s pěkně zakomponovanými tóny zelených jablek, limetek a grapefruitů.

Klumpp Grauburgunder / Qualitätswein trocken – BIO

/ 0,75 l

Weingut Klummp, Baden

Čerstvá, svěží, čistá a odrůdově typická vůně s náznaky čerstvého jablka a angreštu. Chuť je přímá, jednoduchá,
minerální šťavnatá s příjemně říznou kyselinou a středně dlouhým závěrem. Výrazný dotek šťavnatých červených
jablek podtrhuje ovocnou chuť celého vína.

650,– Kč

Bílá vína

Itálie

Villa Antinori Bianco Toscana IGT

/ 0,75 l

550,– Kč

Antinori, Toscana

Svěží vůně s dotykem ananasu, broskví a mandlí. Středně plné víno s příjemnou kyselinou, která umocňuje pevnou kostru.
Univerzální víno k italské kuchyni, hlavně saláty a předkrmy. Villa Antinori Bianco je celosvětově známé a velmi oblíbené
gastronomické víno značky Antinori, které by nemělo chybět v žádné restauraci.

Soave Clasicco „Levarie“

/ 0,75 l

500,– Kč

Masi Agricola, Veneto

Zvláštně jemné a elegantní víno. Moderní víno z hroznů Garganega 85 %, Trebbiano di Soave 15 %. Perfektní aperitiv nebo k těstovinám.

Bílá vína

Chile

Santa Digna Reserva Sauvignon Blanc

/ 0,75 l

490,– Kč

Miguel Torres, Santa Digna, Central Valley

Má zlatou barvu, bohatou vůni s aroma připomínající zralé tropické ovoce, doplněné tóny jablka a fenyklu.
Hladká chuť s dobrou strukturou, vyrovnanou kyselinou delším závěrem.

Santa Digna Reserva Chardonnay

/ 0,75 l

490,– Kč

Miguel Torres, Santa Digna, Central Valley
Světle žlutá barva se zelenými odlesky. V ovocné vůni převládá aroma manga a meruněk, doplněné o tóny
citrusových plodů. Chuť se prezentuje dokonalou harmonií mezi bohatostí a kyselinou, má ovocný charakter.

Bílá vína

Austrálie
Chardonnay

/ 0,75 l

Penfolds, Koonunga Hill
Elegantní vůně připomínající zralou bílou broskev, místy i čerstvý chléb s máslem.
Plné, aromatické víno s chutí bílého melounu, zeleného jablka, s jemnou smetanovou
strukturou, s doteky muškátu a karamelu v závěru.

700,– Kč

Růžová vína
Rosé d´Anjou, polosuché

/ 0,75 l

480,– Kč

Domaine Guy Saget, Val de Loire AOC, Francie
Lososově zbarvené, středně plné a nasládlé až lehce sladké víno.
Vůně jahod a příjemná, lahodná a ovocná chuť.

Červená vína

Vinařská oblast Morava
Rulandské modré, výběr z hroznů / 0,75 l

440,– 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.

Frankovka, výběr z hroznů „Svidrunk“ / 0,75 l

480,– Kč

Gotberg, Popice, Mikulovská podoblast

Výrazná, teplá vůně sušených švestek a borůvek. V chuti jsou přítomny jadrnější třísloviny v kombinaci
s dostatkem kyselin a svěžesti. V dochuti aroma připomínající kávu a hořkou čokoládu.

Zweigeltrebe, pozdní sběr / 0,75 l

340,– 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.

Merlot, pozdní sběr / 0,75 l

410,– Kč

Vinařství Baloun, Velké Pavlovice, Velkopavlovická podoblast
Čerstvá, nekomplikovaná a sladce ovocná chuť s aroma čerstvých lesních plodů, mléčné čokolády a višní. Chuť je příjemná, s tvrdší
tříslovinou a říznější kyselinou, která dává vínu zajímavou svěžest. V závěru se objevují tóny papriky a červeného rybízu.

Svatovavřinecké, pozdní sběr „Staré keře“ / 0,75 l

480,– Kč

Rodinné vinařství Trpělka & Oulehla, Regina Coeli, Nové Bránice, Znojemská podoblast
Má purpurovou barvu a charakteristickou odrůdovou vůni s aroma višní a černého rybízu. V chuti se objevují tóny modrého
ovoce (švestky a ostružiny), perníkového koření a suchého podzimního listí. Má příjemnou kyselinu a lehký minerální závěr.

Modrý Portugal, pozdní sběr / 0,75 l

410,– 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

Francie

Cuvée du Vatican, Châteauneuf-du-Pape

/ 0,75 l

1.500,– Kč

Cuvée du Vatican, Châteauneuf-du-Pape AOP

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.

Mercurey 1er Cru „Clos des Myglands“

/ 0,75 l

1.500,– Kč

Domaine Faiveley, Bourgogne

Tmavě rubínová barva. Ušlechtilá a decentní vůně s tóny kořenitosti, černých třešní, živočišnosti a podzimního lesa.
Jemný dotek kouře a dřeva. V chuti svěží, vyvážené a diskrétní třísloviny a tóny třešní a pecek v závěru.

Chateau Rozier Grand Cru

/ 0,75 l

1.200,– Kč

Saint–Emilion Cru, Bordeaux

Víno je ze 75 % z odrůdy Merlot, má překrásnou tmavou barvu, intenzivní vůni třešní a peckovitého ovoce, ušlechtilou
a hedvábnou chuť. Aroma lehce zvýrazňující dřevo, ostružiny, borůvky, višně, švestky, ale i tábák a kůži.

Côtes-du-Rhône „Parallele 45“ rouge

/ 0,75 l

550,– Kč

Paul Jaboulet Ainé, Rhône AOP

60 % Grenache, 40 % Syrah. Decentní a hladká vůně s příjemnými květnatými a ovocnými tóny sladkého koření.
Chuť je harmonická, kultivovaná, středně dlouhá s pevnou kostrou a dobře zapracovanou tříslovinou

Légende Bordeaux Rouge AOC

/ 0,75 l

650,– Kč

Domaines Barons de Rothschild Lafite, Bordeaux
Víno složené z odrůd Cabernet Sauvignon a Merlot, dle potřeby i Cabernet Franc, Malbec a Petit Verdot.
Poměr je upravován dle potřeb každého ročníku. Tmavě červená barva. Příjemná vůně připomíná směs čerstvého
a kompotovaného peckovitého ovoce. V chutí je teplé, ovocné, středně plné s harmonickými tříslovinami.

Rasteau Cuveé Prestige

/ 0,75 l

460,– Kč

Cotes–du–Rhone

Víno má tmavou barvu s rubínovými okraji. Jemná a teplá vůně vyzrálého ovoce. V chuti středně plné víno
s příjemnou ovocností a velmi harmonickou tříslovinou. Doporučujeme k hovězím steakům.

Červená vína

Itálie
Campofiorin

/ 0,75 l

700,– Kč

Masi Agricola, Veneto
70 % Corvina, 25 % Rondinela a 5 % Molinara při použití metody tzv. dvojité fermentace. 30 % hroznů se suší
a zbytek kvasí v tancích. Posléze se obě části spojí a probíhá druhá fermentace. Dále zraje 2 roky v dubových
sudech. U vína dochází ke spojení svěžesti a jednoduchosti s půvabem, sílou a intenzitou.

Chianti D.O.C.G. „Titolato Strozzi“

/ 0,75 l

Gucciardini Strozzi, Toskánsko

Toto Chianti je vyrobeno z hroznů Sangiovese vyprodukovaných na vinicích, kde se redukuje výsadba.
Výsledkem jsou koncentrované hrozny, které dávají kulaté, měkké, příjemné a ušlechtilé Chianti.

450,– Kč

Červená vína

Španělsko

Baron de Ley Reserva Tinto

/ 0,75 l

680,– Kč

Baron de Ley, Rioja

100% Tempranillo. Víno zraje 20 měsíců v nových sudech vyrobených z amerického dubu a poté 24 měsíců v láhvi.
Barva je tmavě červená s nahnědlými okraji. Vůně je typická, vyzrálá, živočišná a kořenitá s tóny povidel a dubovosti.

Torres Sangre de Toro Tinto

/ 0,75 l

450,– Kč

Miguel Torres, Traditional, Catalania DO
Atraktivní barva červených třešní, expresivní a intenzivní aroma červeného ovoce
s jasnými tóny po zrání v sudech. Sametová chuť ideálně navazuje na vůni.

Červená vína

Chile

Haras de Pirque Carmenere Reserva

/ 0,75 l

680,– Kč

Haras de Pirque, Maipo Valley, Reserva (Antinori)
10 měsíců zrání v sudech z francouzského dubu. Intenzivní vůně se zemitým aroma a tóny koření, jako rozmarýnu,
skořice a bobkového listu, také fialek a černého pepře. Jemná a šťavnatá chuť s dlouhým závěrem.

Červená vína

Austrálie
Shiraz – Cabernet

/ 0,75 l

650,– Kč

Penfolds, Koonunga Hill
Hrozny z údolí Coobawarra a McLaren následně dozrávají v sudech z amerického a francouzského dubu.
Karmínová barva a pro shiraz typická variace vůní skořice, hřebíčku a černých třešní.

Červená vína

Jižní Afrika
Pinotage

/ 0,75 l

Nederburg, Western Cape
Pinotage je specialita jižní Afriky. Toto víno vyniká purpurovou barvou a pro Pinotage typickým kouřem a vůní dřeva.
V chuti je výrazné s dominancí červeného ovoce, v závěru opět kouřové aroma a nasládlé třísloviny.

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

450,– Kč

