rozlévané
Wine by the glass
Grillo (White)
0,2l Bílé

48,-

Bílé, jednoduché a fascinující víno ze Sicílie,
dává ochutnat příjemnými tóny citrónu a
tropického ovoce. Alk. 13%

… Karafa / carafe 0,5l
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Nero D´Avola Rosato (Roso)
0,2l Růžové

119,-

48,-

Růžové, lehké a svěží víno z mladých
modrých hroznů odrůdy Nero d'Avola.
Macerované za studena po dobu 24 hodin.
Příjemná růžová barva je výsledkem
„krvácení“ (postupného uvolňování barvy ze
slupek) odrůdy Nero d'Avola v průběhu
vinifikace. Víno je fermentované při 12 °C po
dobu 20 dnů, aby si udrželo ucelenou
aromatickou chuť. Alk. 13%

… Karafa / carafe 0,5l

Nero D´Avola (Red)
0,2l Červené

119,-

48,-

Víno příjemné červeno‐fialové barvy s lehce
pikantní chutí mísící se s třešní a švestkou se
sametovým dozvukem na patře. Alk. 13,5%

… Karafa / carafe 0,5l

119,-

Bílé

White

Červené

Red

Ryzlink rýnský - Spielberg - pozdní
sběr
0,7l
329,-

Rulandské modré - Habánské - pozdní
sběr
0,7l
329,-

Víno zlatavé barvy se zelenými odlesky
nabízí intenzivní lipovou vůni s tóny citrusů,
žlutého melounu a zralé meruňky. Víno bylo
vyrobeno z kvalitních hroznů přírodním
způsobem, bez přísad. Alk. 12%

Víno oceněné zlatou medailí Prague Wine
Trophy. Jiskrná rubínová barva, elegantní a
intenzivnější aroma lesního ovoce, koření a
jeřabin. Chuť je měkká, středně plná
připomínající ovocné džemy, koření či sladké
dřevo s delším závěrem. Alk. 12%

Pinot Grigio D.O.C. - Zonin
0,7l

279,-

Italské bílé víno suché. Barva je slámově
žlutá se zelenými odlesky. Aroma jemně
ovocné a elegantní. Chuť příjemná, vyvážená s
dlouhotrvajícím závěrem. Jemné lehké a svěží.
Doporučujeme podávat k předkrmům,
zeleninovým salátům, bílému masu a lehkým
těstovinám. Vhodné i jako aperitiv nebo k
posezení. Alk. 12%

Müller Thurgau - Rudesheimer
Rosengarten 2010
0,5l

209,-

Polosuché lehké osvěžující bílé víno původem
z Německa z oblasti Nahe s aromaticky
bohatým a chuťově svěžím projevem.
Vynikající k bílým masům, těstovinám nebo
jen pro posezení s přáteli. Alk. 10,5%

Fangalo
0,7l

199,-

Jihoafrické lehké a svěží bílé víno s jemným
aroma tropického ovoce a čistým ovocným
závěrem. Alk. 12,5%

Beaujolais Villages – Vonnier
0,7l

279,-

Vynikající lehké Francouzské víno 100%
odrůdy Gamay. Červená typicky nafialovělá
barva. Má výraznou vůni připomínající koš
plný sladkého vyzrálého ovoce s lehkým
nádechem skořice. Jsou zde také, pro
Beaujolais typické, tóny máslové hrušky.
Bohatá, ovocná a šťavnatá chuť s velmi
jemným dotekem dřeva v závěru. Lehce
srozumitelné víno, Ideální pro příjemné
posezení u vína nebo k jídlu. Pro svou lehkost
a chuť lze podávat ke všemu z jídelního menu.
Alk. 12,5%

Fangalo
0,7l

199,-

Jihoafrické lehké červené víno s vůní na
sluníčku uzrálých švestek a kořeněných bobulí.
Jemně zakulacené a snadno pitelné díky své
jemnosti. Alk. 13,5%

Růžové

Rose

Merlot Rosé - Ludwig – pozdní sběr
0,7l
269,Robustní, ale šťavnaté rosé korálové barvy s
fialovými odstíny na okraji. Ve vůni, která není
jednoduchá, ale komplexní je možné
postřehnout aroma lesních jahod ale také
pupeny černého rybízu. Alk. 12%

Sekty

Champagne

Bohemia Sekt - Demi Sec
0,7l

239,-

Šumivé víno harmonické, jemně polosladké
chuti a svěží středně plné květnaté vůně.
Nejoblíbenější jakostní šumivé víno v České
republice. Vyznačuje se dlouhotrvajícím
perlením. Cuvée je sestavováno podle
originální receptury z vysoce kvalitních bílých
vín nejlepších odrůd. Alk. 11%

Château Radyně - Extra Brut
0,7l

269,-

Vyniká brilantní chutí. Receptura směsi
Ryzlinku vlašského a Veltlínského zeleného z
prosluněných Pálavských vrchů vytváří cuvée s
vyšším obsahem příjemných kyselin. Šumivý
koncert vzniká díky kvašení tradiční metodou
v láhvi. Château Radyně si Vás získá delikátní
vyváženou chutí s typickým naleželým
buketem a bohatým obsahem extraktivních
látek. Tento skvost mezi sekty v kategorii
„extra brut“ (do 6 g cukru na litr) je vhodný
pro výjimečné chvíle jako aperitiv nebo k
delikatesním úpravám bílého masa. Alk. 13%

