Champagne, sekty, prossecca
0,75l Bohemia sekt demi sec, brut
0,1 l Bohemia sekt demi sec, brut
0,75l Prosecco Mionetto
0,1 l Prosecco Mionetto
0,75l Moët
0,75l Moët&Chandon NECTAR

390,55,590,85,2.650,2.850,-

0,75l Bílá a růžová vína
Pálava, pozdní sběr, polosuché, Moravíno Valtice

580,-

Pálava zaujme vyšší zlatavou barvou, jemnou kořenitou vůní s ovocnými tóny připomínající
ananas s pěknou kulatou chutí. Doporučujeme podávat k pikantním úpravám vepřového
masa a nepříliš sladkým dezertům. Pro milovníky plnějšího vína je to výborná volba.

Ryzlink vlašský, suché, Moravíno Valtice

580,-

Barva vína je zelenkavě žlutavá s vůní zralých citrusů a bobulového ovoce. Chuť je plná,
ovocně kořenitá s nádechem sušeného ovoce.

Pinot Grigio, DOC, Colterenzio/ ALTO ADIGE

660,-

Plné, suché s decentní vůní ovoce a dlouhým závěrem. Hrozny pocházejí z vysoko
položených vinic v okolí městečka Girlan. Zraje v nerezových tancích.

Gavi di Gavi DOCG Villa Sparina/ Piemonte/ GAVI

790,-

Živé víno odrůdy Cortese je zářivé barvy s květnatou vůní, s jemným tónem broskve. Plná a
jemná chuť velice jemného aroma. Vynikající k rybám a plodům moře.

Villa Antinori Bianco

780,-

Slámová žlutá a velmi průhledná barva, výrazné aroma s květinovými podtóny žluté růže.
Chuť je svěží, jemná s dobrou vytrvalostí a příjemným hedvábným dojezdem. Hodí se k rybám
a těstovinám.

Montej rosé, Monferrato Chiaretto DOC, Villa Sparina/ Piemonte/ GAVI
Mladé, svěží a příjemné růžové víno z odrůdy Barbera. Je vyzrálé v nerezových tancích.
Velice komplexní nekomplikované víno s osobním charakterem.

530,-

0,75l Červená vína
Merlot, pozdní sběr, suché, Vinselekt Michlovský

610,-

Tmavě rubínová až granátová barva. Pro odrůdu typická a pro většinu konzumentů velmi
přitažlivá nasládlá vůně černých třešní. Víno vyniká hebkou vláčností a velmi příjemným
dojmem.

Chianti Classico DOCG Castello do Verrazzano/ Toscana

810,-

Lisováno z odrůdy Sangiovese s malou příměsí Canniola. Zraje jeden rok ve velkých sudech,
poté v lahvi. Je tělnaté, vyvážené a šťavnaté s tóny třešní a koření. Skvělé k salámům, sýrům,
pečenému a grilovanému masu.

Barolo Monffaletto DOCG Cordero di Montezemolo / Piemonte

2150,-

Hrozny Nebbiola pochází přímo z usedlosti Monffaletto, která má 14 hektarů. Je to moderní
styl Barola, která již za 4 roky po sklizni překvapí svou elegancí a rovnováhou. Rozhodně ale
ne na úkor charakteru, struktury hloubky a potenciálu vína. Má rubínovou barvu, je sametová
s jasným odrůdovým charakterem a vznešenosti Barola.

