MÜLLER THURGAU
Clasic - moravské zemské,suché 0,75 l

Odrůda s typickým muškátově broskvovým aroma,
s nižším obsahem kyselin. Vhodné k předkrmům,
zeleninovým polévkám i hlavním jídlům, k rybám a bílým
měkkým sýrům.

Cena:

298,-

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
Clasic - moravské zemské, suché, 0,75 l

Odrůda s typickým květinovým aroma, s vyšším obsahem
svěží mladistvé kyseliny. Víno je vhodné k těstovinám, rýži
s drůbeží a k rybám.

Cena:

298,-

SAUVIGNON
Clasic-moravské zemské, suché, 0,75 l

Skvěle strukturovaná a lehčí verze této odrůdy. Ve vůni
spíše bílá broskev a lehký náznak jarní hluchavky. V chuti
dominuje svěží mladistvá kyselinka ve výborném poměru
se zbytkovým cukrem. Velice vhodné víno ke kombinaci
lehkých zeleninových salátů doplněných kozím sýrem.

Cena :

315,-

MUŠKÁT MORAVSKÝ- FLORIÁNEK Jakostní, suché,polosuché, 0, 75 l, 2019

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice. Barva vína
je světle zlatá, se žlutými odlesky na okraji. Bohatá vůně
je příjemná, intenzivní, typicky muškátová, plná nektaru
z drobných kvítků. Nabízí květový med a zralý pomeranč.
Chuť je harmonická, plná a svěží. Limetkové tóny se
prolínají s jemnou mineralitou.Podáváme k těstovinám,
smetanovým omáčkám a k jemným dezertům.

Cena:

320,-

RULANDSKÉ ŠEDÉ
Kabinet, suché, 0,75 l, 2018

Vinařství Hana Mádlová, podoblast Velkopavlovická
Víno má decentní buket, je vyrovnané, hladké a má
dobrou strukturu. Kyselina je jemná, a proto je víno
příjemné navzdory vyššímu extraktu. Převažuje vůně
jablka, malin, lískových jader a chlebnatost. Podáváme
k lehkým předkrmům a k smetanovým sýrům.		

Cena:

365,-

MÜLLER THURGAU
Pozdní sběr, suché, 0,75 l , 2018

Žernosecké vinařství, podoblast Litoměřická
Světlá barva se zeleno-žlutým odstínem, muškátová
ovocná vůně s tóny grepu nebo broskve. Šťavnatá, lehká
a svěží chuť, nižší obsah alkoholu. Ideální k pokrmům z
vepřového masa, kachny, husy, zvěřiny, šunky a bílým
měkkým sýrům.		 			

Cena:

420,-

SYLVÁNSKÉ ZELENÉ- Pozdní sběr, suché,
0,75 l, 2018

Vinařství Ladná vína POPICE, podoblast Velkopavlovická
Víno světle zelenožluté barvy, vůně je svěží s příjemnou
minerálností, jemně kořenitá. Chuť je extraktivní
,harmonicky svěží s příjemnou kyselinou. Plné víno v
závěru chuti kořenité. Vhodné ke studené kuchyni,
mořským plodům a k rybím pokrmům.

Cena:

450,-

RYZLINK RÝNSKÝ- Pozdní sběr, suché,
0,75 l, 2018

Vinařství Ladná vína POPICE, podoblast Velkopavlovická
Víno barvy lipového květu. Ve vůni můžeme najít zelené
jablko, citrónovou kůru. Chuť je středně plná, čistá
s příjemně pikantní kyselinou. Víno vhodné ke studeným
předkrmům a rybám v různých úpravách.			

Cena:

450,-

CHARDONNAY- Pozdní sběr, suché,
0,75 l, 2018

Vinařství Ladná vína POPICE, podoblast Velkopavlovická
Plné, minerální víno se světle zelenožlutou barvou a
příjemnou ovocnou vůní zralého žlutého peckového
ovoce. V chuti nacházíme tóny čerstvých vlašských ořechů.
Vyváženost přírodní kyseliny, cukru a alkoholu, přináší
vjem harmonické a lahodné chuti. 				

Cena:

450,-

RŮŽOVÁ VÍNA
		
FRANKOVKA ROSÉ – Kabinet, suché,
0,75 l 2019

Vinařství Hana Mádlová, podoblast Velkopavlovická
Jedná se o svěží víno lososové barvy s jemným ovocným
buketem lesních plodů. Vhodné k jemně kořeněným
masům, drůbeži, těstovinám a k jemným tvrdým sýrům.

Cena:

320,-

Pinot Noir ROSÉ – Pozdní sběr, suché,
0,75 l 2019

Vinařství Jiří Hort, podoblast velkopavlovická Znojemská
Svěží rosé Pinot Noir ročníku 2019 z vinařství Jiřího Horta.
Růžová barva vína hraje rovněž odstíny meruňkové. Ve
vůni najdete čerstvé třešně a lesní jahody, které také
kouzelně přecházejí do chuti. Víno je harmonické s
vyrovnanou dochutí jahod a medu. Disponuje výraznou
kyselinou v kombinaci s cukrem. Svojí povahou je
předurčeno pro delší pití.dojmem.					

Cena

550,-

CUVÉE ROSÉ – Clasic, polosuché 0,75 l

Velmi pěkně strukturované cuvée odrůd Zweigeltrebe
50% a Frankovka 50%. Ve vůni převládá lesní jahoda a v
chuti lehce smetanové tóny. Víno osvěží v teplých letních
dnech. Výborně doprovodí pokrmy z ryb a mořských
plodů.

Cena:

298,-

ČERVENÁ VÍNA
ZWEIGELTREBE – Clasic - moravské
zemské,suché, 0,75 l

Jemně strukturované lehčí červené víno. Ve vůni převládá
zralá švestka a černá višeň. V chuti je jemné s nízkou
stopou tříslovin, které rafinovaně ukrývá chuť lesního
ovoce podpořená příjemnou lehoučkou kyselinkou.
Skvěle se hodí ke grilování a k sýrům tvrdší konzistence.

Cena:

315,-

ZWEIGELTREBE – Pozdní sběr, suché,
0,75 l, 2016

Vinařství Hana Mádlová, podoblast Velkopavlovická
Víno zrálo 18 měsíců na jemných kvasničných kalech ve
velkém francouzském sudu. Vyzrálá a plná chuť vína je
doplněna vůní divokých višní v čokoládě. Doporučujeme
k pečením a hutným omáčkám.

Cena:

360,Seznam alergenů na vyžádání u obsluhy.

MERLOT – Natur, suché, 0,75 l, 2015

Vinařství Jiří Hort, podoblast velkopavlovická Znojemská
Milovníky výrazných červených vín potěší další ročník
Hortových vín z hroznů původem z francouzského
Languedocu, která zaujmou svým bohatým projevem od nádherné vůně až po plnou a dlouhou dochuť. Tento
Merlot z řady Nature je velmi přirozené víno vyjadřující
silný naturel, který překvapí svou výraznou chutí a
mimořádně harmonickým projevem. Víno má temně
fialovou barvu. Vůně je velmi výrazná v tónině malin a
ostružin. V chuti pokračuje v marmeládovém projevu
se sametovým koncem. Výborně se hodí k steakům a
k divočině.					

Cena:

410,-

MLASK- cuvée, suché, směs odrůd

Rulandské modré Pozdní sběr 2011
40%
Frankovka Pozdní sběr 2008 barrique
30 %
Zweigeltrebe Pozdní sběr 2008 barrique 30%
Vinařství Hana Mádlová, podoblast Velkopavlovická
MLASK je složenina z názvu Mádlovo LASkavé C/k/uveé ,
které jsem si vyrobil ke svému životnímu jubileu 2012. Víno
je již nyní velmi vyzrále. Při výrobě vína nebyla používána
síra, takže víno široké, opulentní s velmi výraznou ovocnou
vůní - drobné lesní ovoce. Chuť je hladká, dlouhá velmi
příjemná - laskavá a vybízí k opětovnému doušku. Víno se
hodí ke všem masovým pokrmům, nejvíce však k divočině
jako je srnčí, jelení.

Cena:

490,-

KLASICKÁ ŠUMIVÁ VÍNA
- PRAVÉ SEKTY PROQIN
Proqin - demi sekt cuvée 0,75 l
Jedná se především o sametově svěží perlivé víno,
vyráběné ručně tradiční metodou kvašení v láhvi.
Na jeho počátku byly ručně sbírané hrozny odrůd
Chardonnay, Riesling a Sauvignon.

Cena:

350,-

PROQIN BRUT INTELIGENT, Brut, 0,75 l
Vyznačuje se naleželým extraktivním ovocitým buketem,
který doprovází nazrálá, plná harmonická chuť s
originálním minerálním projevem a bohatou strukturou s
pravidelným, jemným a dlouhotrvajícím perlením		

Cena:

420,-

MATTHIAS PINOT- CHARDONNAY SEKT,
Brut, 0, 75 l
Skutečné klasické šumivé víno kvašené v láhvi. Přírodně
suché (Brut). Nové jemně šumivé víno z bratrské
kombinace odrůd Pinot Blanc a Chardonnay vyráběné
ručně metodou kvašením v láhvi. Výrazně zlato-žlutá
hloubka vybarvení. Elegantní a komplexní vůně s tóny
vanilky. Svěží, krémově hladká odrůdově charakteristická
chuť s ovocnou sladkostí v kombinaci s dostatečnou
kyselinkou. Objevují se zde doteky medovosti, vyzrálých
hroznů a broskví. Příjemné a přetrvávající aroma. Příjemně
bohaté víno a pravý klasický sekt. Je vynikající jako
aperitiv pro přátele, výborně se hodí ke snídani například
s míchanými vajíčky nebo na závěr ranní či odpolední
svačinky.

Cena:

750,-

