ŠUMIVÁ VÍNA
Terrasso, Vinselekt Michlovský / 0,75 l
Harmonické, lehké a svěží jemně šumivé polosuché víno
doprovázené příjemnou kyselinou.
325 Kč
Crémant de Vinselekt extra brut Cuvée Quatre / 0,75 l
Sekt je vyroben klasickou metodou kvašením v láhvi po dobu 12 měsíců.
Výsledné Cuvée Quatre je tvořeno z odrůd Ryzlink vlašský (pikantní kyseliny),
Veltlínské zelené (nádherná ovocitost), Müller Thurgau (rozmanitá květinka)
a Zweigeltrebe (vyvážená harmonie). Vůně je jemná,
květnatě-ovocitá s příjemně osvěžující chutí.
455 Kč
Crémant de Bourgogne Henri Delagrange / 0,75 l
Cremant de Bourgogne je vyráběn klasickou metodou „champenoise“ pouze
z odrůdy Chardonnay, tedy Blanc de Blancs a je charakterizován jemností,
svěžestí, v chuti s výraznějšími tóny citrusového, tropického ovoce,
v dochuti najdeme jemně medové náznaky.
665 Kč
Prosecco di Valdobbiadene, Nino Franco Rustico / 0,75 l
Suché, dobře vyzrálé s velice jemnými tóny jablka a bylin.
Je vynikajícím aperitivem a dobře se snoubí s plody moře,
jako jsou calamari a krevety. Rustico je klasickým příkladem Prosecca,
které rodina Francových kultivuje již čtyři generace.
595 Kč

CHAMPAGNE
Paul Clouet Selection Brut / 0,75 l
Šampaňské z odrůd Pinot Noir (40 %), Chardonnay (30 %), Pinot Meunier (30 %).
Citronová barva se zlatavými odlesky, vůně limety, zralého grapefruitu,
máty a meduňky, příjemné, živé perlení v chuti doplněné ovocností.
1 395 Kč
Moët & Chandon Imperial / 0,75 l
Harmonická směs Pinot Noir, Pinot Meunier a Chardonnay,
kterou můžete pít v jakékoliv příležitosti.
Je vhodný k předkrmům se sýrovým základem a k mořským živočichům.
1 695 Kč

Veškerá vína obsahují oxid siřičitý.
Případné vysrážení vinného kamene není závadou vína.
Ročníky jednotlivých vín se mohou lišit od skladových zásob.
Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách a zahrnují DPH.

MORAVA
BÍLÁ VÍNA
VINSELEKT MICHLOVSKÝ, RAKVICE
Rinot 2015 / 0,75 l
Vinařská obec Klentnice
Moravské zemské víno z hroznů odrůdy 100% Rinot
vypěstovaných na moravských vinicích.
Nazrálý ryzlinkovo-rulandový buket přechází do plné ovocité chuti
zavařených rynglí s vanilkovo-peckovou kořenitostí v dochuti.
365 Kč
Tramín červený pozdní sběr 2015, Harmony / 0,75 l
Vinařská obec Klentnice
Expresivní aroma rozkvetlých růží a lipového media harmonicky
přechází do nazrálé chuti tropického ovoce, kandovaných fíků
a medově kořenité dezertnosti.
325 Kč
Rulandské bílé výběr z hroznů, 2011, Vinum Palaviense / 0,75 l
Vinařská obec Perná
Hrozny pochází z regulované sklizně. Nazrálý buket bílých růží,
čerstvého karamelu a bílé čokolády harmonicky přechází výrazně
v jogurtovo ovocité tóny s nezpochybnitelným projevem dlouhodobého zrání
na jemných kalech ve francouzských dubových sudech.
395 Kč
Chardonnay pozdní sběr 2012, Ch. Dowina, barrique / 0,75 l
Vinařská obec Perná
Hrozny pochází z vinice s regulovanou sklizní. V buketu přezrálého žlutého
ovoce dominuje williamsova čáslavka s tóny vyzrálého hruškového destilátu
s velmi příjemnou punčovostí až karamelovostí Cremu
brulée.
`
ˆ
S nádhernou stopou zrání v dubových sudech.
395 Kč
Sylvánské zelené pozdní sběr 2015, Vinum Palaviense / 0,75 l
Vinařská obec Perná
Vůně pálavské luční květeny v buketu doplňují zavařené žluté blumy
s výraznou korýšovo-jílovitou mineralitou pálavského vápence.
395 Kč
Rulandské šedé pozdní sběr 2015, Vinum Palaviense / 0,75 l
Vinařská obec Nový Přerov
Expresivní projev kandovaných citrusů doprovází dropsové zahradní ovoce
s příjemným závěrem světlých rozinek a sušených hrušek.
395 Kč

Veškerá vína obsahují oxid siřičitý.
Případné vysrážení vinného kamene není závadou vína.
Ročníky jednotlivých vín se mohou lišit od skladových zásob.
Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách a zahrnují DPH.

ČERVENÁ VÍNA
VINSELEKT MICHLOVSKÝ, RAKVICE
President Cuvée 2013 / 0,75 l
Hrozny pochází z regulované sklizně ročníku 2013 odrůd Alibernet,
Merlot, Cabernet Moravia a Svatovavřinecké, z vinic čtyř moravských
podoblastí. Lahvováno bez čiření a filtrace.
Hluboký profil odrůd kabernetového typu s dominantními
ostružinovo-povidlovými tóny a tóny studeným dýmem sušených švestek
s čokoládovými hoblinami umocňují v dochuti robustní oenotaniny
s výraznou stopou sudu z francouzského dubu.
995 Kč
Svatovavřinecké pozdní sběr 2015, Ch. Dowina, nefiltrované / 0,75 l
Vinařská obec Zaječí
Hrozny pochází z vinice s regulovanou sklizní.
Jsou zpracovány technologií kontrolované fermentace
s prodlouženým zráním na pevných částech hroznů.
Buket přezrálých až lehce fermentovaných višní a zavařených černých třešní
doprovází švestková povidla s jemným čokoládovo-vanilkovým závěrem.
395 Kč
Merlot pozdní sběr, Harmony / 0,75 l
Vinařská obec Zaječí
Hrozny pochází z vinice s redukovanou sklizní. Jsou zpracovány
technologií kontrolované fermentace s následným zráním.
Elegance lesního tmavého ovoce s podmanivými tóny perníku v čokoládě
je doplněna hřejivou plností a jemným taninovým sametem v dochuti.
325 Kč

Veškerá vína obsahují oxid siřičitý.
Případné vysrážení vinného kamene není závadou vína.
Ročníky jednotlivých vín se mohou lišit od skladových zásob.
Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách a zahrnují DPH.

BÍLÁ VÍNA, FRANCIE
Chateau Calvimont blanc 2015 / 0,75 l
Graves
Vinařství Chateau de Cérons, které je výrobcem Chateau Calvimont,
se nachází v srdci vesnice Cérons v oblasti Graves.
Složení vína je 75 % Sémillon, 10 % Sauvignon, 10 % Sauvignon Gris
a 5 % Muscadelle. Hrozny jsou sbírány ručně a pomalu lisovány.
Fermentace probíhá v tepelně regulovatelných nerezových tancích.
475 Kč
Chablis AOC 2015 / 0,75 l
Domaine William Févre
Zakladatel Domaine William Févre pocházel z rodu, který žil v Chablis více
než 250 let. Dnes patří společnost respektované rodině Henriotových,
původem ze Champagne. Víno je vyrobeno ze 100% hroznů Chardonnay,
vypěstovaných v Burgundsku v oblasti Chablis.
Hrozny jsou sklízeny ručně, víno zraje 8 až 10 měsíců v nerezových tancích,
aby byly zachovány jeho svěží tóny.
895 Kč

RŮŽOVÁ VÍNA, FRANCIE
Cuvée Le Chataignier 2017 rosé / 0,75 l
Domaine de la Citadelle, Cotes du Rhone, Luberon
Oblast Côtes du Rhône (v překladu „údolí řeky Rhony“) se nachází na
jihovýchodě Francie. Víno je vyrobeno z odrůd hroznů Majorita Grenache,
`
Syrah a Mourvedre.
Vynikající světle růžové víno s fialovými odstíny. Intenzivní
vůně červených bobulí a citrusových plodů. Chuť je čerstvá po grapefruitu
a malinách. Osvěžující, lehké víno.
475 Kč

ČERVENÁ VÍNA, FRANCIE
Chateau Mondion 2016 / 0,75 l
Bordeaux superieur
Chateau Mondion je produkováno vinařstvím Vignobles Landeau sídlícím
v Saint Vincent de Paul v těsné blízkosti města Bordeaux.
Chateau Mondion 2016 je cuvée ze tří hlavních odrůd pěstovaných
v Bordeaux. Cabernet Sauvignon tvoří 40 %, Merlot rovněž 40 % a zbývajících
20 % tvoří Cabernet Franc. Víno zrálo z 1/3 v dubových sudech, které dávají
vínu mohutnost a ze 2/3 v tancích, aby si uchovalo jemnou ovocnost.
455 Kč
Chateau Pointevin 2012 / 0,75 l
Cru Bourgeois, Medoc, Bordeaux
Vinařství Chateau Poitevin je jedno z nejmladších vinařství v Medocu,
bylo založeno v roce 1950 panem René Poitevin. Chateau Pointevin je cuvée
55 % Merlot, 40 % Cabernet Sauvignon, 5 % Petit Verdot
a zrálo 14 měsíců v dubových sudech, ze 30 % nových.
Ve vůni je cítit dub s jemnou mineralitou, následně tóny višně
až sušené švestky a černého koření.
585 Kč

Veškerá vína obsahují oxid siřičitý.
Případné vysrážení vinného kamene není závadou vína.
Ročníky jednotlivých vín se mohou lišit od skladových zásob.
Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách a zahrnují DPH.

Bourgogne Hautes Cotes de Beaune rouge 2016 / 0,75 l
Domaine Henri Delagrange
Henri Delagrange je rodinné vinařství nacházející se ve vesnici Volnay
v Burgundsku. Celková rozloha vinic činí 14,5 ha rozložených ve vesnicích
Cote de Beaune, především v Pommard, Volnay, Meursault
a Puligny-Montrachet. Složení vína je 100% Pinot Noir, stáří vinic v průměru
8 let, ruční sklizeň, zraje 10 měsíců – 60 % v barikových sudech a 40 %
v nerezových tancích. Ve vůni cítíme aroma třešní, rybízu a dotek fialky,
v chuti ovocnost a hedvábné taniny
655 Kč
Grand Vin de Château Crabitey 2011 / 0,75 l
Graves AOC
Château Crabitey je situováno jižně od Bordeaux v oblasti Graves.
Víno je vyrobeno z odrůd Merlot 60 %, Cabernet Sauvignon 30 %,
Cabernet Franc 10 %, průměrné stáří vinic je 28 let.
Víno zrálo 12 měsíců v barikových sudech (okolo 30 % v sudech nových).
Grand Vin de Château Crabitey je mohutnější víno,
jeho vůně v sobě spojuje tóny lesních plodů, švestek a koření.
755 Kč
Chateau D’Aiguilhe 2011 / 0,75 l
AOC Castillon, Cotes du Bordeaux
Chateau D’Aiguilhe vlastní pan Stephan von Neipperg,
který je taktéž vlastníkem několika vinařství v Saint Emilionu, včetně
věhlasného Chateau Canon La Gaffeliere a Chateau La Mondotte.
Víno je vyrobeno z odrůd Merlot a Cabernet Franc, v poměru 80 % Merlotu
a 20 % Cabernetu Franc. Hrozny jsou sklízeny ručně, víno zrálo 15 měsíců
v barikových sudech, z toho bylo 45 % nových sudů.
1 025 Kč

BÍLÁ VÍNA, ITÁLIE
Pinot Grigio Fradei 2017 / 0,75 l
Suché, svěží víno ze severu Itálie. Ovocné s krásnou kyselinkou.
355 Kč
Pinot Grigio 2017 DOC Colterenzio / 0,75 l
Alto Adige
290 členů družstva Colterenzio obhospodařueí 300 hektarů nejlepších
poloh oblasti Alto Adige (Schreckbichl). Vinařství vede Luis Raifer,
který je pionýrem jižního Tyrolska vín nejvyšší kvality. Je často nazýván
„fanatikem kvality“. Jeho heslem je: „Zpět ke kořenům“.
Víno je plné, suché, s finesou, s decentní vůní ovoce a dlouhým závěrem.
Hrozny pocházejí z vysoko položených vinic v okolí městečka Girlan.
Víno zraje v nerezových tancích.
555 Kč

Veškerá vína obsahují oxid siřičitý.
Případné vysrážení vinného kamene není závadou vína.
Ročníky jednotlivých vín se mohou lišit od skladových zásob.
Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách a zahrnují DPH.

Gavi di Gavi 2017 DOCG Villa Sparina / 0,75 l
Piemonte
Vinařství Villa Sparina se rozkládá na 100 hektarech, z čehož je 60 osázeno
révou, zbylých 40 jsou lesy, které společně s vánkem od ligurského moře
dávají vínům jedinečný charakter. Největší část vinic na kopcích
Monterotonda je osázeno odrůdou Cortese.
Velice živé víno je zářivé barvy s květnatou vůní, s jemným tónem broskve.
Plná a jemná chuť. Víno zraje v nerezových tancích.
655 Kč

ČERVENÁ VÍNA, ITÁLIE
Chianti Classico 2015 DOCG Castello di Verrazzano / 0,75 l
Toscana
Lisované z odrůdy Sangiovese s malou příměsí (5 %) Cannaiola.
Zraje jeden rok ve velkých sudech, poté v láhvi. Tradiční Chianti Classico,
tělnaté, vyvážené, šťavnaté, s tóny třešní a koření.
665 Kč
Chianti Classico 2015 DOCG, Fontodi / 0,75 l
Toscana
Víno, které odjakživa představovalo základní filosofi i vinařství,
hledání kvality a vyjádření přírodního charakteru teritoria Panzana.
Lisuje se pouze z odrůdy Sangiovese z vinic usedlosti. Zraje jeden rok
v dubových sudech, kde získá na komplexnosti a kulatosti.
985 Kč

ČERVENÁ VÍNA, ŠPANĚLSKO
Marques de Caceres Crianza 2014 / 0,75 l
Rioja
Červené suché víno, z vinařské oblasti Rioja, z odrůd Tempranillo,
Graciano a Mazuelo. Zraje 15 měsíců ve francouzských a amerických
dubových sudech a následně 14 měsíců v lahvi. Má jasně rubínově červenou
barvu, svěží a ovocité aroma červeného ovoce s dotekem vanilky a koření.
V chuti je plné s příjemnou tříslovinou a jiskřivým závěrem.
485 Kč

Veškerá vína obsahují oxid siřičitý.
Případné vysrážení vinného kamene není závadou vína.
Ročníky jednotlivých vín se mohou lišit od skladových zásob.
Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách a zahrnují DPH.
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