ŠUMIVÁ VÍNA / SPARKLING WINES
VINSELEKT MICHLOVSKÝ

BRUT

CHARMAT DE VINSELEKT

ITÁLIE
PROSECCO SPUMANTE EXTRA DRY CONTI RICCATI

0,75

470 KČ

0,75

475 KČ

0,75

2500 KČ

CHAMPAGNE
PIPER HEIDSIECK BRUT

ROZLÉVANÁ VÍNA
BÍLÉ
PINOT GRIGIO VENETO BERTIOLLO

ITÁLIE

0,2

60 KČ

ČERVENÉ
MONTEPULCIANO MARCHE

ITÁLIE

0,2

60 KČ

BÍLÁ VÍNA / WHITE WINES
NOVÉ VINAŘSTVÍ, DRNHOLEC
RYZLINK RÝNSKÝ CEPAGE
0,75
480 KČ
POZDNÍ SBĚR / LATE HARVEST
SUCHÉ / DRY
Vyzrálost hroznů dává vínu plnost, tělo, delikátní aromatické látky, jemnou
kořenitost a decentní kyselinu. Víno je velmi vhodné k tučnějším masitým
pokrmům, moravskému uzenému, zabíjačce, rybám, bílému masu a jemným
sýrům.
…
High fruitiness of the grapes gives to the wine the fullness, body, delicate aromatic
substances, soft spice and decent acid. This wine is right for rich meals, Moravian
smoked meat, fish, white meat and soft cheese.

TVRDONICE

BALGOVO MALÉ VINAŘSTVÍ

TRAMÍN ČERVENÝ
0,75
490 KČ
VÝBĚR Z HROZNŮ / SELECTION OF GRAPES
POLOSUCHÉ / SEMI DRY
Víno intenzivně zlatožluté barvy. Vůně je bohatá, omamující s tóny čajové růže,
skořice a květů pomeranče. Typické aroma i chuť jsou podpořeny harmonií mezi
cukrem a kyselinkou. Chuť je podbarvena sladce medovými tóny rozinek.
…
The wine of intensive gold-yellow colour. The smell is rich, narcotic with tones of
tea rose, cinnamon and blooms of orange tree. Typical aroma even taste are
buttressed of harmony between sugar and acid. The tase is tinge by sweetly honey
tones of raisins.

ZD NĚMČIČKY
CHARDONNAY
MORAVSKÉ ZEMSKÉ / LAND WINE

0,75

315 KČ

POLOSUCHÉ / SEMI DRY
Barva vína je jiskrně žlutá. V intenzivní vůni jižního ovoce můžete rozpoznat
banány a avokádo. Tóny jižních plodů se promítají i do lehce pikantní chutě. Víno je
harmonické a zanechává silný chuťový zážitek.
…
The colour of this wine is sparkling yellow. In intensive smell of south fruit we can
recognize bananas and avocado. Tones of south fruits show even to lightly
piquant taste. The wine is harmonic and leave strong gustatory experience.

MORAVÍNO VALTICE
PÁLAVA
VÝBĚR Z HROZNŮ / SELECTION OF GRAPES

0,75

560 KČ

POLOSLADKÉ / HALFSWEET
Ve vůni se projeví banánové, citrusové a muškátové tóny. Chuť je medová,
harmonická, středně plná, s lehkou kyselinkou na konci. Toto víno může být
dobrým průvodcem celého večera , velmi se líbí ženám.
…
In the aroma of this wine are shown banana and citrus tones. The taste is honey,
harmonic, middle full and with light acid at the end. This wine can be very good
company during the whole night.

ORANŽOVÉ VÍNO/ ORANGE WINE
ITÁLIE / ITALY
PINOT GRIGIO RAMATO TENUTA DI CORTE GIACOBBE 0,75
510 KČ
VENETO
POLOSUCHÉ / HALFDRY
Toto víno, vytvořené podle staré tradice Benátské republiky, se získá z Pinot Grigio
hroznů zralých na slunci, které jsou zpracovány s nejvyšší opatrností a jemností.
Mošt zůstává v kontaktu se slupkou po dobu 12 hodin, což dává vínu jeho velmi
výrazný měděný odstín. Jeho květinová vůně je nejlepší, když se víno vychutnává
mladé.
…
This wine, created according to the ancient tradition of the Republic of Venice, is
obtained from Pinot Grigio grapes ripened in sunlight and processed with extreme
care and delicacy. The must remains in contact with the peel for 12 hours, giving
the wine its very distinctive coppery hue. With its special, elegant copper tonality,
this wine is not improved by lengthy ageing. Its floral scent is best savored when
the wine is young and its pleasantness on the palate should be enjoyed between
one grape harvest and the next.
…
Perfectly coloured wine into sparkling pink colour. The fragrance is great, with
tones of strawberries and velvety character. The taste just complete that
character with its harmony, elegancy and slight sweetness.

ČERVENÁ VÍNA / RED WINES
MORAVÍNO VALTICE
GRAND CUVÉE
0,75
480 KČ
POZDNÍ SBĚR / LATE HARVEST
SUCHÉ / DRY
Víno má intenzivní rudou barvu, typickou bylinně ovocnou vůni s tóny černého
rybízu, fialek a cedrového dřeva. Chuť je mohutná, komplexní, zakulacená zráním
vína v dubových sudech. Hodí se k hutnějším úpravám hovězího masa, k
zvěřinovým specialitám a k ušlechtilým sýrům s plísní.
…
Wine have an intensive red color, typical herbal-fruity aroma with tones of black
currant, violets, and cedarn wood. Its flavour is robust, comprehensive, rounded
by maturing of the wine in oak casks. It goes well with hearty dishes of beef meat,
game specialities and ennobled blue cheese.

VINAŘSTVÍ ČECH, TVRDONICE
CABERNET SAUVIGNON BARRIQUE
0,75
600 KČ
VÝBĚR Z HROZNŮ / SELECTION OF GRAPES
SUCHÉ / DRY
Výrazná cabernetová vůně černého rybízu, lesního ovoce a fialek. Chuť je
komplexní, strukturovaná s vyzrálou švestkou a čokoládou. Příjemně svěží,
sametové víno s charakteristickou tříslovinou v závěru.
…
Expressive cabernet aroma of black currant, forest fruit and violets. The taste is
complex, structured with ripe plum and chocolate. Pleasantly fresh, velvety wine
with a characteristic tannin in the finish.

ITÁLIE / ITALY
PRIMITIVO CANTINE DE FALCO BOCCA VERITA

0,75

460 KČ

SUCHÉ / DRY
Víno je tmavě červené barvy s fialovými odstíny. Intenzivní aroma černého
bobulovitého ovoce s jemnými květinovými tóny. Chuť je plná, dlouhá a sametová.
…
The wine has a dark red colour with volet nuances. Intensive aroma of black
berries with fine floral tones. The taste is full-boddied, persistent and velvety.
PUGLIA

FRANCIE/FRANCE

FAMILLE BRÉCHET

La JEROME Cotes du Rhone Villages 2014

0,75

790,-

Grenache 80% - Syrah 20%
Sklizeň / Vinifikace: Ruční sklizeň. Oddělené drcení. Při nízké teplotě macerace a
kvašení. Dlouhá fermentace s čerpání a míchání měkké usazeniny. Zrání 12 měsíců.
Výnos: 29 hl / ha
Oblast 2,5 ha leží na rovině na úpatí obce Séguret. Jílovitá půda a aluviální terasy
podél Ouvèze. Zatravněné vinice.

Cotes du Rhone Domaine Denise Amiel Rouge 2014
650,-

0,75

650,-

Barva: červená (deep granátově červená s fialovými odstíny)
Vines: 70% Grenache, 30% Syrah, vápenaté půdy, průměrný výnos 45hl / ha, Handlee
Fermentace: v chladírenské nádrže z nerezové oceli s přírodními kvasinkami
Zrání: ve velkých dřevěných sudech ¨Alk:. 15% vol

CHateauneuf du Pape

0,75

Hrozny: Grenache 74% - Syrah 26%
Barique 14 měsiců

Všechna uvedená vína obsahují alergen č.12 oxid siřičitý a siřičitany

1550,-

