NÁPOJOVÝ LÍSTEK

Nealkoholické nápoje
0,33 l
0,25 l
0,25 l
0,30 l
0,25 l
0,30 l
0,20 l
0,40 l
0,25 l
0,30 l
0,70 l
0,70 l
1l

Osvěžující nápoje zn. Coca-Cola
/ Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta pomeranč, Sprite /
Kinley nápoje
/ Tonic, Tonic rosé, Tonic ginger, Tonic mojito /
Ice Tea - ledový čaj
/ dle aktuální nabídky /
Fructal - Nektar
/ jahoda, pomeranč, jablko, černý rybíz, broskev, meruňka, multivitamín, hruška /
Cappy
/ dle aktuální nabídky /
Fresh - šťáva z čerstvých citrusových plodů
Fresh - šťáva z čerstvých citrusových plodů
Naše limonády / dle aktuální nabídky /
Red Bull
Neslazená voda Natura
/ neperlivá, jemně perlivá, perlivá /
Neslazená minerální voda RÖMERQUELLE
/ neperlivá, perlivá /
Neslazená minerální voda SAN PELEGRINO
/ jemně perlivá /
Voda kohoutková filtrovaná / sodobar /

Horké nápoje - káva

54 Kč
54 Kč
54 Kč
54 Kč
54 Kč
99 Kč
66 Kč
65 Kč
89 Kč
40 Kč
89 Kč
99 Kč
75 Kč

/ všechny typy kávy lze udělat bez kofeinu /

Espresso / Lungo
Cappuccino
Latte Macchiato
Ledové Latte Macchiato
Flat White
Frappé
Turecká
Vídeňská / šlehačka /
Alžírská / šlehačka, vaječný likér /
Bailey´s café / šlehačka, Bailey´s /
Irská / šlehačka, Irská whiskey /

48 Kč
58 Kč
65 Kč
69 Kč
89 Kč
69 Kč
48 Kč
69 Kč
79 Kč
89 Kč
89 Kč

Horké nápoje - čaje, ostatní
Dillmah classic - šálek / dle nabídky /
TeaForte original servis - konvice / dle aktuální nabídky /
Čaj z čerstvé máty
Čaj z čerstvého zázvoru
Čaj zázvorovo-mátový
Čaj z pečeného ovoce
Horká čokoláda
Horká čokoláda se šlehačkou
Svařené víno / bílé, červené /
Grog / 0,04l rum Božkov, citrón, cukr /
Šlehačka
Med
Smetana / horké mléko
Citrón řez

50 Kč
85 Kč
79 Kč
89 Kč
99 Kč
79 Kč
59 Kč
74 Kč
74 Kč
69 Kč
15 Kč
15 Kč
12 Kč
6 Kč

Pivo čepované
0,40 l
0,40 l
0,40 l

Radegast rázná desítka 4,1% / světlé /
Pilsner urquell 4,4% / světlé /
Master special 7% / černé /

44 Kč
55 Kč
55 Kč

Pivo lahvové, Cider, Frisco
0,50 l
0,50 l
0,33 l
0,33 l

Birell - sklo
/ světlý, polotmavý /
Birell ochucený - plech
/ malina, polotmavý citron, pomelo /
Frisco - sklo /dle nabídky /
Cider Kingswood - sklo / dle nabídky /

54 Kč
54 Kč
69 Kč
69 Kč

Aperitivy
0,10 l
0,10 l
0,05 l
0,05 l
0,05 l
0,15 l

Martini / bianco, rosso, dry /
Cinzano / bianco, rosso, dry /
Portské - Royal Oporto
Portské - Royal 10 years
Aperol
Prosecco / dle aktuální nabídky /

79 Kč
79 Kč
79 Kč
149 Kč
79 Kč
99 Kč

Nealkoholické aperitivy
0,10 l
0,10 l
0,75 l
0,70 l

Crodino
SanBitter Rosso
Bohemia sekt nealko
Dětské špunty

75 Kč
75 Kč
449 Kč
159 Kč

Šumivé víno / Sekty / Prosecco / Champagne
0,70 l
0,70 l
0,70 l
0,70 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l

Bohemia sekt / demi, brut, rosé, nealko /
Bohemia Prestige / demi, brut /
Prosecco / dle aktuální nabídky /
Spumante Mille Bolle Saccheto extra dry
Moët Chandon Brut Champagne
Pol Roger Rich Demi Champagne
Lanson Rosé Label Champagne Brut

449 Kč
599 Kč
499 Kč
499 Kč
2199 Kč
2399 Kč
2359 Kč

Vína rozlévaná
0,15 l
0,15 l
0,15 l
0,15 l

Jakostní odrůdové dle nabídky / bílé, červené, růžové /
Výběrová přívlastková vína dle nabídky / bílé, červené, růžové /
Výběrová speciální vína dle nabídky / bílé, červené, růžové /
Šumivé vína a Prosecco / dle nabídky /

55 Kč
109 Kč
149 Kč
99 Kč

Bílá vína jakostní odrůdová vinařství Znovín
0,70 l
0,70 l
0,70 l
0,70 l

Müller Thurgau / suché /
Tramín červený / polosuché /
Veltlínské zelené / suché /
Muškát moravský / suché /

299 Kč
299 Kč
299 Kč
299 Kč

Červená vína jakostní odrůdová Vinařství Znovín
0,70 l
0,70 l
0,70 l
0,70 l

Frankovka / suché /
Svatovavřinecké / suché /
Merlot / suché /
Cabernet Sauvignon / suché /

NABÍDKA Z NAŠI VINOTÉKY
Naší speciální nabídku skvělého vína nalezlete dále v naší vinné kartě.

299 Kč
299 Kč
299 Kč
299 Kč

NABÍDKA NAŠEHO BARU

Míchané nápoje alkoholické

/ objem nápojů dle druhu drinku. Míchané nápoje nepodávámé v době od 11h do 14.30h /

Tequila Sunrise / tequila, pomerančový juice, grenadina, pomeranč /

149 Kč

Martini Dry Cocktail / gin, Martini extra dry, olivy /

149 Kč

Ginger Gin / gin, zázvorový tonic, zázvorový sirup, limetová šťáva, limetka /

149 Kč

Hugo Spritz / Prosecco, bezový sirup, soda, limetka, máta /

149 Kč

Campari Orange / Campari, pomerančový juice, pomeranč /

149 Kč

Martini Bianco Royale / Prosecco, Martini bianco, limeta, máta /

149 Kč

Martini Rosato Royale / Prosecco, Martini rosato, pomeranč /

149 Kč

Wine Spritz / bílé víno, monin, soda, ovoce /

149 Kč

Perfect GT / gin, tonic, Monin, růžový pepř, ovoce, máta /

149 Kč

Piňa Colada / bílý rum, ananasový juice, kokos monin, smetana /

149 Kč

Cuba Libre / rum, cola, limeta /

149 Kč

Mojito / bílý rum, limeta, soda, třtinový cukr, máta /

149 Kč

Aperol Spritz / Prosecco, soda, pomeranč, Aperol /

149 Kč

Míchané nápoje nealkoholické

/ objem nápoju dle druhu drinků. Míchané nápoje nepodávámé v době od 11h do 14.30h /

Virgin Mojito / limeta, třtinový cukr, máta, soda /

85 Kč

Virgin Colada / ananasový juice, monin kokos, smetana /

85 Kč

Orange Spritz / Monin orange spritz, soda, pomeranč /

85 Kč

WHAT IF / maliny, jahodové pyré, limetový sirup, soda /

85 Kč

BRANDY, COGNAC
/objem 0,04l není-li uvedeno jinak/

Martell V.S. 40%
Martell V.S. je 5-7letý koňak kategorie Very Special. Vyznačuje se typickou svěží chutí a
ovocnou lehkostí.

149 Kč

Martel V.S.O.P 40%
Martell V.S.O.P Medaillon je 10-12letý mimořádně kvalitní koňak kategorie Very Superior
Old Pale.

199 Kč

Metaxa 7* 40%
Mimořádné destiláty zrající v dubových sudech, ušlechtilá muškátová vína z egejských
ostrovů Lemnos a Samos a tajný buket z bylin dodávají nápoji Metaxa 7* jeho aromatický
charakter.

109 Kč

Metaxa 5* 38%
Metaxa je nejjemnější jantarový alkohol. Chuť je vyvážená, s tónem broskve a meruňky,
rozinky a briošky. Bohatá, s nádechem dubu a mandlí.

90 Kč

Hennessy V.S. 40%
Cognac Hennessy Very Special vzniká smícháním 40 eaux-de-vie. Jeho barva
je krásně jasná a zlatavá. Silnému buketu dominují dubové tóny, které následně
odeznívají a odhalují vůni lískových oříšků.

159 Kč

Hennessy X.O. 40%
Je tělnatý a mužný se sytě jantarovou barvou, bohatou a plnou chutí s dřevitými,
kořeněnými vůněmi.

499 Kč

Janneau X.O. Royal 40%
Je směsí 12 až 25 letých Armagnaců. Hrozny použité na výrobu pocházejí z nejlepších
vinic.

229 Kč

Ararat 20yo Nairi 40%
Nairi má nádherně sytou, tmavě jantarovou barvu a jemnou cedrovou vůni.
ArArAt je považována za vlajkovou loď arménské brandy.

209 Kč

Camus XO 20yo Elegance 40%
Osobní dílo Jean-Paula Camuse, stvořené ze stopadesáti nejjemnějších cognaců zrajících
20-35 let. Obsahuje podíly ze čtyř hlavních oblastí s vysokým poměrem apelace Borderies.
Jantarová barva s mahagonovými odlesky. Elegantní ovocný výraz, tón sušených švestek,
vanilky a lískových oříšků.

500 Kč

Pierre Ferrand 10th Generations 46%
Cognac Pierre Ferrand 10th Generation je pocta 10 generacím rodiny Ferrandů,
které si od roku 1630 vybudovaly svůj stejnojmenný koňakový dům.

229 Kč

RUM

/objem 0,04l není-li uvedeno jinak/

Bacardi Carta Oro 37,5% /Kuba/
Zraje v průměru 3 roky v malých dubových sudech, má výrazné aroma vanilky,
máslového karamelu, sladkého banánu a meruněk s dotekem tropického ovoce,
například pomerančové kůry.

90 Kč

Bacardi Carta Blanca 37,5% /Kuba/
Zraje minimálně 1 rok. Má jemnou a vyváženou chuť s tóny mandlí, meruněk a vanilky.

90 Kč

Bacardi 8 aňos 40% /Kuba/
Pro dosažení své kvality zraje minimálně po dobu 8 let v dubových sudech přímo
v horkém, karibském podnebí. Rum s whisky charakterem, ale s jemným, jednoduchým
závěrem.

179 Kč

Captain Morgan Black Spiced 40% /Jamajka/
Je silnější než ostatní, dvakrát vypálený a zraje ve zčernalých dubech. V Black Spiced rumu
jsou různé druhy koření přinášející exotického ducha z výprav Kapitána Morgana, převládá
však hřebíček, skořice a vanilka.

99 Kč

Captain Morgan Spiced Gold 35% /Jamajka/
Je směsi rumů z oblasti Jamajky, Guayany a Barbadosu. Vyniká především podmanivou
chutí vanilky a skořice.

99 Kč

Millionario Solera 15yo Reserva Especial 40% /Peru/
Rum je plodem žhavých slunečních paprsků, jejichž pohlazení dává výjimečnou kvalitu
cukrové třtině. Sladký buket, tělnatost a teplo uvolněné pomalou fermentací třtinové
melasy, delikátní destilace a trpělivé zrání po dobu minimálně 15 let v dubových sudech
metodou solera zaručují chuťovou stálost a hedvábnou jemnost tohoto peruánského rumu.

249 Kč

Millionario XO 20yo /Peru/
Millonario XO je destilován ze třtinové melasy v destilační koloně, zraje v sudech
z amerických bílých dubů, které dříve obsahovaly bourbon, a v Solera systému, ve kterém
zrálo dříve sherry (Pedro Ximenez).

229 Kč

Dos Maderas 5+5 40% /Karibik/
Velmi jemný, komplexní a harmonický rum s vůní rozinek a fíků.

399 Kč

Dictador 12yo 40% /Kolumbie/
Rum vyrobený z mixu melasy a čisté panenské šťávy cukrové třtiny. Směs zraje ve vybraných
dubových sudech po sherry metodou Solera od osmi do čtrnácti let. Aroma bohaté na
karamel, med a sušené listy koření s tóny pražené luxusní kolumbijské kávy prochází do
temperamentní chuti, v jejímž závěru dominují sladké tóny dubového dřeva.

180 Kč

Pyrat XO Reserva 40% /Guyana/
Jedná se o blend rumů různého stáří přičemž nejstarší složkou jsou rumy 15 let
staré. Pro zrání jsou používány sudy, které dříve obsahovaly pomerančový likér
Citrónge, obohacující finální produkt chutí pomerančů.

189 Kč

Ron Zacapa Centenario 23 Anos 40% /Guatemala/
Jedná se o guatemalský rum z panenského medu cukrové třtiny, který je destilován
v destilační koloně a zraje systémem Solera v nadmořské výšce 2300 metrů.

179 Kč

Ron Zacapa XO 40% /Guatemala/
Je směsí rumů destilovaných pouze z nejsladších, prvně lisovaných šťáv a panenského medu
cukrové třtiny zrajících 6-23 let v Solera systému.

499 Kč

Diplomatico Reserva Exclusiva 40% /Venezuela /
Hlavní „tělo” rumu Reserva Exclusiva je kompozicí, kterou tvoří 20 % lehkých kolo-nových
rumů a 80 % rumů destilovaných v měděném kotlíkovém destilačním zařízení.

199 Kč

Diplomatico Ambassador 47% /Venezuela/
Ambassador vytvořil Maestro Ronero pan Tito Cordero ze 100% kotlíkových těžkých rumů,
které byly stařeny minimálně 12 let v sudech po bourbonu a následně byly uloženy na další
dva roky do sudů, které dříve obsahovaly prémiové sherry Pedro Ximénez.

899 Kč

Plantation 20th Anniversary XO 40% /Barbados/
Chuť je jedinečná. Jemná, jak se na jeden z nejlepších stařených rumů sluší, plná
tropického ovoce s výraznější vanilkou, smetanou a tóny karamelu společně
s nádechem strouhaného kokosu. V chuti Plantation 20th Anniversary XO objevují
i dřevité tóny. Závěr je sladký, karamelový až medový.

269 Kč

Bumbu 35 % /Barbados/
Rum byl vyroben ze šťávy cukrové třtiny vypěstované na Barbadosu, Belize, Brazílii,
Kostarice, Dominikánské republice, El Salvadoru, Guyaně a Hondurasu. Právě
jedinečnost těchto terroir dala vzniknout unikátní směsi, kde vzájemná kombinace
dává rumu jeho jedinečnou komplexnost. Chuť má tóny skořice, pražených oříšků
a nového koření, vše dohromady se snoubí ve sladké tóny a explozi ovocných podtónů.

189 Kč

Don Papa 40% /Filipíny/
Rum je malosériově vyráběn na ostrově Negros na Filipínách. Šťávy z jedné
z nejskvělejších cukrových třtin na světě jsou fermentovány, destilovány a následně
uloženy do sudů z amerických bílých dubů ve skladech na úbočí pohoří Mount
Kanlaon. Vybrané rumy jsou následně mistrovsky blendovány k dokonalosti.

199 Kč

A.H.Riise 175 Anniversary 42% /Dánsko/
S tímto rumem, jak už je možné slyšet z názvu, palírna slaví 175. výročí firmy A.H.
Riise pharmacy. Společnost byla založena v roce 1838 ve městě Charlotte Amalie na
ostrově St. Thomas, což je jeden z nynějších Amerických Panenských ostrovů.

259 Kč

El Dorado12yo 40% /Guyana/
El Dorado 12yo je středně hluboké zlatavé barvy, s velmi atraktivní vůní cukrové třtiny,
medu, karamelu a rozinek. V chuti krásně bohatý, vyvážený a vyzrálý, s tóny kůže,
koření a pomerančové kůry. Po počátečním nasládlém charakteru přichází nádherný,
suchý dozvuk. Velmi elegantní a vzrušující rum.

180 Kč

Legendario Elixir 7yo 34% /Cuba/
Je vyroben z pravého rumu Anejo, který leží 7 let v sudech z amerického dubu.
Následně se v něm minimálně měsíc macerují rozinky, po maceraci se vymačkají
a lahodná šťáva se přidává do rumu.

119 Kč

WHISKY, BOURBON
/objem 0,04l není-li uvedeno jinak/

Maker´s Mark 45%
Originální ručně vyráběný bourbon, který se nyní vyrábí stejně jak ho vyráběl Bill
Samuels, st. Od roku 1958 s použitím zvláštní receptury a jedinečného osobního
přístupu.
Tullamore D.E.W. 40%
Originál irská blended whisky.
Tullamore D.E.W. 12yo 40%
Je pečlivě vybranou směsí třikrát destilovaných irských whiskey, zrajících minimálně
12 let v sudech po bourbonua Oloroso sherry. Plné tělo, bohatá chuť kombinující
robustní tóny pot still whiskey s výraznými tóny sladu a sherry. Příjemně suchý závěr
s trvajícími lehkými citrónovými a sladkými tóny.
Ballantine´s Finest 40%
Pravá a jedinečná skotská whisky.

129 Kč

99 Kč
199 Kč

99 Kč

Ballantine´s 12yo 40%
Skotská whisky Ballantine’s patří mezi nejprodávanější whisky v Evropě. V každé lahvi se
snoubí čtyřicet různých vyzrálých whisky ze všech koutů Skotské vysočiny. Ty jsou citlivě
sladěny do nezaměnitelné, komplexní, bohaté a jemné chuti. Chuť této whisky je lehce
nasládlá, dýmová a velmi lahodná.

199 Kč

Jack Daniel´s 40 %
Tennessee whisky.

99 Kč

Jack Daniel´s Honey 35%
Jack Daniel´s Honey je složený z Tennessee whisky Jack Daniel´s a medu prvotřídní
kvality pocházejícího rovněž z amerického Tennessee. Vyváženě nasládlá medová chuť je
doprovázena tóny skořice a zakončena ořechy.

99 Kč

Jack Daniel´s Fire 35%
Ostrá kořenitá chuť se směsí skořice zakončená nezaměnitelně jemnými tóny whisky Jack
Daniel’s.

99 Kč

Chivas Regal 12yo 40%
Srdcem 12leté prémiové skotské whisky Chivas Regal 12yo jsou vyzrálé lahodné single malts
harmonicky sladěné s nejkvalitnějšími grain z celého Skotska. Společnost Chivas Brothers
disponuje největší zásobou zrajících whisky, z nichž čerpá pro dosáhnutí stále stejně jemné,
plné, lehce ovocné chuti Chivas Regal.

209 Kč

Johnnie Walker Black Label 40%
Luxusní skotskou míchanou whisky. Johnnie Walker Black Label tvoří výhradně whisky
zrající nejméně 12 let a pocházející ze všech čtyř stran Skotska.

140 Kč

Johnnie Walker Red Label 40%
Johnnie Walker Red Label je nejprodávanější skotskou whisky na světě. Vzniká kombinací
lehkých whisky z východního pobřeží Skotska a rašelinových whisky ze západu. Vyznačuje
se kořeněným aroma a dlouhým kouřovým dozvukem. Její štiplavá chuť se dá přirovnat
k jakémusi sladkému chilli.

99 Kč

Jameson 40 %
Jemná a dokonale vyvážená originální Irská whisky.

99 Kč

Bushmills 10yo 40%
Irská whiskey Bushmills se vyrábí v nejstarší stále fungující palírně v Irsku. Díky třístupňové
destilaci sladového ječmene, který zraje 10 let v převážně amerických dubových sudech,
se vyznačuje jemnou chutí, která je zbavena veškerých nežádoucích příměsí do surového
produktu. Zároveň i vůně, která zcela postrádá stopy kouře.

159 Kč

Glenfiddich 12yo 40%
Zraje v sudech ze španělského a amerického dubu, což významně přispívá k její jemné
a zralé chuti. Perfektně vyvážená skotská single malt whisky, s lehce čitelnými tóny jablek,
hrušek a lískového oříšku.

169 Kč

Jim Beam White Label 40%
Nejprodávanější bourbon na světě s historií delší než 200 let. Zraje nejméně po dobu 4 let
v nových, silně vypálených, sudech z amerického bílého dubu. Tím získává mimořádně
lehkou a delikátní chuť se silnými tóny vanilky a karamelek.

99 Kč

Jim Beam Honey 35%
Historicky první bourbon, který je ochucený pravým včelím medem. Barva je zlatě jantarová,
aroma karamelu s dubovými a vanilkovými tóny.

99 Kč

Four Roses 40%
Je označován za nejlehčí a nejjemnější americký bourbon. Hruškové a jablečné tóny
doplňují květinové aroma a snoubí se s medovou a kořenitou chutí.

99 Kč

GIN

/objem 0,04l není-li uvedeno jinak/

Beefeater 40 %
Beefeater je jedinečný destilát, který se vyrábí přímo v Londýně pomocí tradičních, 200
let starých postupů.

99 Kč

Beefeater Pink 37,5 %
Základ pro Beefeater PINK je klasický a na světě nejvíce oceňovaný gin Beefeater
London Dry. Proces výroby tohoto prémiového ginu probíhá v destilerce Beefeater
v srdci Londýna pod odborným dohledem master destilera Desmonda Payne MBA.

99 Kč

Bombay Sapphire 40 %
K jeho výrobě se používá skotské obilí a 10 bylinných příměsí, které se přidávají
k původní chuti jalovce. Unikátní způsob výroby, výborná kvalita použitých
ingrediencí a jejich vzájemná vyváženost, zaručují Bombay Sapphire jeho
nezaměnitelný charakter.

109 Kč

Copperhead 40%
Belgický gin vyrobený z pěti bylin - jalovce, kardamonu, pomerančové kůry, angeliky
a koriandru. Pojmenován byl zřejmě po panu Copperheadovi, alchymistovi, který
hledal elixír života.

229 Kč

OMG Žufánek 45%
OMG – Oh My Gin. První poctivý a z bylinek vydestilovaný gin v České republice. Mezi
hlavní složky patří speciální druh afrického pepře Grains of paradise, levandule
z Provence, naše meduňka a lípa srdčitá.

129 Kč

Hendrick´s 41,4%
Rafinovaná galerie bylin a přírodních ingrediencí je do ginu Hendrick’s
„zabudovávána“ v průběhu destilace. Jalovec, koriandr a citrusové kůry doplňuje
líbezný dotek růží, dosažený jemným vylisováním esenciálních olejů z okvětních lístků.

149 Kč

Mare 42,7 %
K jeho výrobě se používají byliny ze středozemní oblasti. Po boku těch tradičních jako
je jalovec, sevilská pomerančová kůra, citronová kůra, kardamon a koriandr, obsahuje
také nepříliš typické ingredience, jakými jsou například arbequinské olivy, bazalka,
rozmarýn a tymián.

199 Kč

Ophir Oriental Spiced London Dry 42,5%
Indonéské Cubeb bobule, indický černý pepř a marocký koriandr jsou použity v tomto
ginu. Je delikátní, pikantní a plný koření. Za jeho výrobou stojí tajný
rodinný recept, který obsahuje směs devíti bylin, například jalovce, citrónové
kůry a koriandru. Vyrábí se metodou pot still, je pětkrát destilovaný, což z něj
dělá alkohol čistého ducha.

169 Kč

Tanqueray London Dry 43,1%
Tanqueray gin je 4x destilován a používá 4 přísady - jalovec, koriandr, anděliku
a lékořici, aby bylo docíleno dokonalé rovnováhy. Rovnováhy, která dělá
aroma, aroma, které dělá chuť a chuť která budí zvědavost a někdy prý
i závist jiných výrobců ginu. Červená vosková pečeť, předávaná z generace
na generaci, aby odlišila tento gin od ostatních.

129 Kč

VODKA

/objem 0,04l není-li uvedeno jinak/

Finlandia 40%
Jemná, dokonale vyvážená průzračná vodka vyrobená pouze z přírodních surovin,
ledovcové pramenité vody a nejlepšího šestiřadého ječmene.

89 Kč

Finlandia Coconut 37,5%
Oblíbená Finlandia s novou osvěžující kokosovou příchutí.

89 Kč

Finlandia Cranberry 37,5 %
Kombinace divokých brusinek a vyrovnané, dokonale vyvážené Finlandia vodky.

89 Kč

Absolut 40%
Vodka Absolut je destilována více než stokrát. Tím je zajištěna její dokonalá průzračnost.
Díky té získala své jméno – Absolut pure vodka – absolutně průzračná vodka.

89 Kč

Babička 40 %
Při její výrobě se používá výhradně moravská kukuřice a extrakt z ručně trhaného pelyňku,
který se nechává tradičně sušit. Jedinečná Babička vzniká destilací směsi dříve třikrát
destilované kukuřice a dvakrát destilovaného pelyňku (se špetkou anýzu a fenyklu). Hladkou
a čistou chuť dolaďuje filtrovaná přírodní pramenitá voda s vysokým podílem vápníku
a hořčíku.
Russian Standart 40%
Russian Standard Vodka je nádherně jemný destilát s čistou chutí, která zachovává
charakteristickou „chlebovou“ chuť tradiční ruské vodky.
Russian Standart Gold 40%
Edice Russian Standard Gold je inspirovaná starou sibiřskou recepturou, je mimořádně
jemná s přidaným extraktem z ženšenu. Krásná láhev v originálním balení, s detaily
z růžového zlata.

149 Kč

89 Kč

109 Kč

TEQUILA

/objem 0,04l není-li uvedeno jinak/

Cabrito Reposado 38%
Tequilu Cabrito Reposado, 100 % agáve,vyrábí Casa Centinela v Los Altos mexického státu
Jalisco. Tequila je po destilaci uložena do dubových sudů k šestiměsíčnímu odpočinku,
během kterého získá svou zlatavou barvu a jemnou chuť. Můžete si ji vychutnat buď čistou,
nebo v rozmanitých koktejlech.

149 Kč

Cabrito Blanco 40%
Cabrito Blanco je prémiová tequila vyrobená ze 100% agáve. Vyrábí se v Arandas, stát
Mexiko. V Mexiku je zařazena jako sedmá značka mezi výrobci tequil. V tomto kvalitním
nápoji je přítomna známá nasládlá chuť, ve které lze odhalit přítomnost heřmánku
a karamelu.

149 Kč

Herradura Plata Blanco 40%
Herradura je pravým mexickým pokladem, který světu přináší ten nejjemnější tequilový
zážitek. Jako jediná z variací tequil Blanco dozrává 40 dnů v dubových sudech, v její chuti
ucítíte klasickou agáve s dotekem vanilky.

229 Kč

Herradura Reposado 40%
Herradura je pravým mexickým pokladem, který světu přináší ten nejjemnější tequilový
zážitek. Je po 11 měsících zrání v dubových sudech provoněná dubem a v její chuti objevíte
mandle.

229 Kč

Pepe Lopez 40 % /Silver, Gold/
Je typickým představitelem mixto tequily a všeho co si spojujeme s Mexikem. Několik
získaných světových titulů kvality potvrzuje její výborné postavení mezi tequilami.

99 Kč

Sierra Antigua Plata 40 %
Je vyráběna výhradně z plně vyzrálých srdcí Weberovy modré agáve. Díky
dvojnásobné destilaci získává jemnější chuť a krystalicky průzračnou barvu.

129 Kč

Sierra Antigua Anejo 40%
Zraje minimálně 3 roky ve starých dubových sudech. Nadchne svou hlubokou
zlatavou barvou a dlouho přetrvávajícím aroma.

129 Kč

Patrón Reposado 40%
Patrón Reposado je vhodná pro milovníky tequily, kteří hledají v chuti ještě více
komplexity a jemnosti. Zraje více než 2 měsíce v dubových sudech a je blendem
čerstvé, čisté chuti tequily Patrón Silver s tóny dubu tequily Patrón Anejo.

269 Kč

Patrón Silver 40%
Patrón Silver pro její výrobu jsou používána pouze nejlepší modrá agáve Tequilana
Weber. Je řemeslně vyráběna v malých sériích, aby byla jemná a dobře míchatelná.
Každá láhev je originálem, vyrobeným skláři z recyklovaného skla a je následně ručně
číslována. Tato jemná, křišťálově čistá tequila s chutí čerstvého agáve s citrusovými
tóny je upřednostňována milovníky tequily na celém světě.

269 Kč

DESTILÁTY, LIKÉRY
/objem 0,04l není-li uvedeno jinak/

Tuzemák Božkov 37,5%
Na jedinečném charakteru a decentní zlaté barvě mají zásluhu nejjemnější líh, měkká
plzeňská voda a tajná kompozice rumových aromat.

55 Kč

Vodka Božkov 37,5%
Je nejlépe prodávanou vodkou v České republice. Díky jemné chuti a nevtíravé vůni je
vhodná k přímé konzumaci i přípravě nejrůznějších míchaných nápojů.

55 Kč

Borovička Koniferum 37,5%
Koniferum borovička je lehká svěží borovička s mimořádně oblíbenou recepturou,
vyrobená z borovičkového destilátu prokvašených jalovců s přidáním kvalitního
jemného lihu a chutné měkké vody ze svahů Považského Inovce.

55 Kč

Borovička Žufánek 45%
Láskyplný průtahový destilát z plodů modrého jalovce pocházejícího z Makedonie
a červeného z Itálie.

129 Kč

Slivovice 3yo budík 45%
Bílá slivovice je nejznámější český ovocný destilát, který pro vás ve Vizovicích
připravuje Rudolf Jelínek z toho nejlepšího švestkového kvasu již od 19. století. Pecky v
kvasu spolu s tříletým zráním dodávají slivovici jemnou, zaoblenou chuť ovoce
s příjemným podtónem uleželého destilátu.
Slivovice 5yo kosher 50%
Tento čirý destilát s nasládle mandlovým aroma pecek a jemnou, ovocnou chutí
připravují vizovičtí palírníci za použití nejmodernějších technologií a pod dohledem
zástupců židovské organizace udílející kosher certifikát.

89 Kč

120 Kč

Hruškovice Williams R. Jelínek 42%
Destilát charakteristický svou jemnou ovocnou chutí z odrůdy hrušek zvané Williams.

89 Kč

Třešňovice R. Jelínek budík 42%
Destilát charakteristický svou třešňovou vůní a hladkou chutí, která je doprovázena lehkým
tónem pecek.

89 Kč

Oskerušovice R. Jelínek budík 42%
Pálenka z oskeruší se připravuje z dnes již vzácného druhu jeřábu a je především na Moravě
legendární. Mnohými je navíc pokládána za nejlepší pálenku vůbec. Typická je svou vůní
a chutí připomínající zralé plody oskeruší, stromu, který není příliš odolný vůči klimatickým
změnám, a proto jsou jeho plody opravdovou vzácností.

139 Kč

Pircher Williams s hruškou 40%
Jemný hruškový destilát nejvyšší kvality obklopuje v láhvi skutečnou hrušku. Jedná se
o 100% destilát.

149 Kč

Papidoux Calvados Fine 40%
Jablečná pálenka, která zrála po dobu tří let v dubových sudech.

109 Kč

Jägermeister 35%
Jägermeister je německý bylinný likér s trpkou kořeněnou chutí. Vyrábí se v dolnosaském
Wolfenbüttelu z 56 různých bylin, kořenů, dřev a kůry, jako je skořice, kořen zázvoru, šafrán
a další.

80 Kč

Becherovka 38%
Becherovka Original je jedním z nejstarších likérů na světě. Již více než 200 let se vyrábí
podle tajné receptury, která zajištuje její charakteristickou hořkosladkou chuť a zlatavou
barvu. Jedná se o 100% přírodní produkt bez chemických konzervačních látek, umělých
barviv či emulgátorů.

69 Kč

Fernet Stock 38%
Fernet Stock je alkoholický bylinný likér. Jeho chuť je komponována ze čtrnácti bylin z celého
světa, tři z nich jsou české.

69 Kč

Ramazzotti Sambuca 38%
Ramazzotti Sambuca je italský anýzový likér se specifickou chutí i aromatem. Základem
jinak utajované receptury jsou zralá semena badyánu, která mají na svědomí jeho
charakteristickou vůni.

90 Kč

Ramazzotti Amaro 30%
Vyvážený poměr alkoholu (30%) a směs vybraných bylin a pomerančové kůry činí z tohoto
nápoje opravdový chuťový zážitek.

90 Kč

Pernod 40 %
Jedná se o anýzový likér.

90 Kč

VINNÝ LÍSTEK - BÍLÁ VÍNA

Mikrosvín Mikulov - Traditional line
RYZLINK RÝNSKÝ / polosuché, výběr z hroznů /

659 Kč

Mikrosvín Mikulov - Traditional line
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ / suché, výběr z hroznů /

529 Kč

Mirkosvín Mikulov - Traditional line
RYZLINK VLAŠSKÝ / suché, pozdní sběr /

659 Kč

Mikrosvín Mikulov -Traditional line
CHARDONNAY / suché, výběr z hroznů /

629 Kč

Mikrosvín Mikulov - Flower line
TRAMÍN ČERVENÝ / polosladké, výběr z hroznů /

529 Kč

Mikrosvín Mikulov - Flower line
RULANDSKÉ ŠEDÉ / suché, pozdní sběr /

529 Kč

Mikrosvín Mikulov - Flower line
MUŠKÁT MORAVSKÝ / polosuché, pozdní sběr /

529 Kč

Mikrosvín Mikulov - Traditional line
RULANDSKÉ BÍLÉ / suché, výběr z hroznů /

559 Kč

Mikrosvín Mikulov - Traditional line
RULANDSKÉ ŠEDÉ / suché, výběr z hroznů /

559 Kč

Zámecké vinařství Bzenec - Collection 1508
MUŠKÁT MORAVSKÝ / polosuché, pozdní sběr /

449 Kč

Zámecké vinařství Bzenec - Collection 1508
RULANDSKÉ ŠEDÉ / suché, pozdní sběr /

499 Kč

Země: Česká republika v.o.: Dobré pole v.t.: Staré
Vůně je výrazná a projevuje se tóny zralých nektarinek, meruněk a medu. V chuti je víno dobře strukturované, má živou citrusovou
kyselinku a na patře se projevuje sladkým tónem broskvové šťávy. Víno s dlouhou perzistencí a jemně medovou dochutí,sytější zlatožluté barvy.

Země: Česká republika v.o.: Dobré Pole v.t.: Daniel
Barva sytější žluto-zlatá. Ve vůni ovocně-kořenité, s tóny hrušek, žlutého melounu a ananasu. Na pozadí se objevuje dotyk bylin
a marcipánu. V chuti výrazné a bohaté, s kyselinkou a zbytkovým cukrem v harmonii. Na patře s tóny pomerančové kůry.
V závěru delší jemně minerální dochuť.

Země: Česká republika v.o.: Perná v.t.: Železná
Barva je sytější citronová. Vůně je minerálně-bylinková s podtóny grapefruitu, rozinek a pomerančové kůry. Chuť je bohatá
a harmonická, s pevnou citrusovou kyselinkou a minerální linkou. V dochuti s projevem sušeného ovoce a šípků.

Země: Česká republika v.o.: Dobré pole v.t.: Rosentická
Sytější zlatá barva. Vůně je výrazná, s projevem máslových hrušek, květového nektaru a s nádechem lískových oříšků. V chuti
plné a hebké, s krásně krémovou texturou. V závěru s jemným nádechem ušlechtilého dřeva.

Země: Česká republika, podoblast: Mikulovská
Víno citronové barvy s vyšší viskozitou. Vůně je bohatá s převažujícími květinovými tóny, které jsou podpořeny nádechem
broskví. V chuti je víno šťavnaté s citrusovou kyselinkou a na patře sladkou chutí zralých nektarinek, která přechází až do
kořenitého závěru.

Země: Česká republika, podoblast: Mikulovská
Víno sytější zlaté barvy. Květinová vůně s nádechem rozkvetlých třešní, zralých nektarinek a v závěru s jemným propolisovým
nádechem. Chuť je krémová, s pevnou kyselinkou a jemnou dlouhotrvající dochutí.

Země: Česká republika, podoblast: Mikulovská
Víno světlejší zlaté barvy. Svěží vůně citrusů jako je bergamot, mandarinky, na pozadí i jemná vůně květů. Chuť je zábavná
a šťavnatá, výrazně citrusová, s jemným dotekem cukru a příjemnou šťavnatostí.

Země: Česká republika v.o. Perná v.t. Purmice
Víno z výborně vyzrálých hroznů je kvašené a míchané na kvasnicích v malých sudech. Víno má světlejší citronovou barvu. V projevu
jemné a elegantní. Postupně se otvírá do vůně zahradního ovoce a bílých květů. Chuť je energická, s citrusovou kyselinkou a dlouhou
minerální dochutí.

Země: Česká republika v.o. Perná v.t. Kotelná
Víno kvasilo a zrálo v dřevěných sudech. Šlo o staré a nové gönské sudy a třetí plnění barikových sudů. Barva je sytější zlatá.
Víno se projevuje vůní žlutého ovoce, marcipánu a tóny ušlechtilého dřeva. Chuť je sametová, s jemně krémovou texturou a
delší minerální dochutí.

Země: Česká republika v.o.: Hýslo v.t.: Moštěnsko
Víno zlaté barvy se stříbřitými odlesky. Sladce květinová vůně, s tóny citrusů a čerstvých hroznů. Chuť šťavnatá, s dotekem
zbytkového cukru a jemně kořenitou dochutí.

Země: Česká republika v.o.: Hýslo v.t.: Moštěnsko
Víno zlaté barvy s měděnými odlesky. Vůně kandovaného ovoce a medu. Chuť lahodná, s tóny rozinek a delší minerální dochutí.

Znovín Znojmo
PÁLAVA / polosladké, výběr z hroznů, 0,5l /

499 Kč

Znovín Znojmo
TRAMÍN ČERVENÝ / polosladké, výběr z hroznů, 0,5l /

499 Kč

Znovín Znojmo „Zelená ještěrka„
SAUVIGNON / suché, pozdní sběr /

499 Kč

Znovín Znojmo - Terroir club
RULANDSKÉ ŠEDÉ / polosuché, výběr z hroznů /

499 Kč

Znovín Znojmo - Terroir club
NEUBURSKÉ / suché, pozdní sběr /

499 Kč

Chateau Valtice A.D.1430
CABERNET BLANC / suché, pozdní sběr /

549 Kč

Chateau Valtice - Premium collection
TRAMÍN ŽLUTÝ / polosuché, zemské víno /

599 Kč

Chateau Valtice - Premium collection
SAUVIGNON / suché, výběr z hroznů /

599 Kč

Vinařství Libor Veverka Čejkovice
TRAMÍN ČERVENÝ / polosuché, výběr z hroznů /

599 Kč

Vinařství Libor Veverka Čejkovice
RULANDSKÉ ŠEDÉ / polosuché, výběr z hroznů /

599 Kč

Libor Veverka Čejkovice
SAUVIGNON BLANC / suché, pozdní sběr /

599 Kč

Země: Česká republika v.o.: Tasovice v.t.: Staré vinohrad
Ve vůní potěší příjemné tóny po sušeném ovoci, broskvích a růži. V ústech oceníte svůdnou nasládlost zbytkového cukru, svěží
kyselinu i čistotu a délku chuťového projevu.

Země: Česká republika podoblast Znojemská
Velmi tmavá inkoustová barva s rubínovými okraji. Výrazná, intenzivní, svěží a ovocná vůně s živočišnosti, tóny povidel, sladkého
koření a čokolády.

Země: Česká republika v.o.: Hranice v.t.: Knížecí vrch
Sauvignon Vás zaujme svou bohatou vůni po citrusových plodech, angreštu a planých broskvích. Oceníte atraktivní chuť po
zelených hruškách, rynglích či pomelu.

Země : Česká republika v.o.: Velké Němčice v.t.: Růžová hora
Ve vůni víno potěší atraktivními tóny po vyzrálých broskvích, mandarinkách a zeleném banánu. V ústech pohladí lahodná
nasládlost jemného zbytkového cukru, osvěží vzletná kyselina a zaujme pestrost, čistota a bohatost chuťového projevu. Přivítáte
atraktivní příchuť po nektarinkách, letním jablku a rynglích.“

Země: Česká republika v.o.: Miroslav v.t.: Weinperky
Po přivonění objevíte tóny po rozinkách, meruňkách a vanilce. V ústech potěší svou svěžestí, čistotou a délkou chuti. Příjemná je
příchuť po zeleném banánu, rynglích a křupavém angreštu.

Země: Česká republika v.o.: Valtice v.t.: Hintertály
Vůně vína je krásná, připomínající černý rybíz s nádechem citrusů. Chuť je příjemná, plná a harmonická.

Země: Česká republika podoblast Mikulovská
Tramín žlutý je výjimečná odrůda. Nádherná vůně vína je velmi bohatá, můžeme v ní najít tóny rozkvetlých čajových růži, hrušek
a citrusů. Chuť je plná, harmonická a s dlouhou dochutí.

Země: Česká republika v.o.: Valtice v.t.: Pod Sluneční horou
Víno s krásnou ovocnou vůni a s jemnými tóny černého rybízu, angreštu, citrusů a kopřivy. Chuť je plná, harmonická a příjemně sladěná.

Země: Česká republika v.o.: Čejkovice v.t.: Helezný díl
Polosuché víno se zlatavou barvou. Výrazná květnatá vůně s tóny okvětních lístku růží, liči, rozinek a lučního medu. Chuť je intenzivně
kořenitá a plná, se šťavnatou kyselinou a medovým závěrem.

Země: Česká republika v.o.: Čejkovice v.t.: Novosady
Vůně je bohatá, ovocná s tóny medu a jemné vanilky. Chuť je plná, jemně dřevitá s medově nasládlým závěrem a svěží kyselinou.
Má světle žlutou barvu.

Země: Česká republika v.o.: Čejkovice v.t.: Šatrapky
Svěží vůně s tóny kvetoucího bezu, zralého angreštu a hluchavky. Víno zeleno-žluté barvy, chuť je svěží , kořenitá s odrůdovým
charakterem a jemnou kyselinkou.

Vinařství Kadrnka
CHARDONNAY / suché, výběr z hroznů /

559 Kč

Vinařství Kadrnka
HIBERNAL / suché, pozdní sběr /

559 Kč

Vinařství Kadrnka
PÁLAVA / suché, pozdní sběr /

659 Kč

Vinařství Volařík
JOHANNITER / suché, výběr z hroznů /

609 Kč

Země: Česká republika v.o.: Březí v.t.: Liščí vrch
Zlatožluté Chardonnay je ve vůni velmi výrazné, mísí se tóny ananasu, manga či přezrálých banánů s minerálním závěrem.
Chuť je vyrovnaná , výrazná , medová , extraktivní a minerální se šťavnatou kyselinou v závěru. Hrozny této odrůdy bývají z 50%
napadeny ušlechtilou plísní botrytis cinerea.

Země: Česká republika v.o.: Březí v.t.: Liščí vrch
Ve vůni najdeme směs ovoce, kde dominuje černý rybíz, angrešt, hruška máslovka, heřmánkový čaj a sladké koření. Chuť je živá,
harmonická, ovocitá, jemně kořenitá a opravdu typická pro tuto odrůdu. Závěr chutí je výrazně minerální a šťavnatý.

Země: Česká republika v.o.: Mikulov v.t.: Turold
Víno je zlatavé barvy a velmi dobré viskozity. Vůně je krásně čistá s nádechem červených grepů, pomerančové kůry, přezrálých
rynglí a mirabelek s minerálním závěrem. Chuť je velmi živá a pikantní, kořenitá s výraznou ovocitostí, slanosti a chutí pražených
mandlí v závěru.

Země: Česká republika v.o.: Perná v.t.: Věstonsko
Krásně harmonický Johanniter nabízí ve vůni i chuti ryngle, angrešt a přezrále pomelo. Dochuť je jemně minerální.

Vinařství Volařík
SYLVÁNSKÉ ZELENÉ / suché, výběr z hroznů /

609 Kč

Země: Česká republika v.o.: Dolní Dunajovice v.t.: Pod slunným vrchem
Mohutný sylván vyniká vůni po vyzrálém Golden jablíčku a citrusové kůře. Chuť je velmi svěží, ovocitá s příjemně slaným závěrem.

Vinařství Volařík
MUŠKÁT MORAVSKÝ / suché, kabinetní /

569 Kč

Vinařství Sůkal
TRAMÍN ČERVENÝ / polosuché, výběr z hroznů /

629 Kč

Vinařství Sůkal
SAUVIGNON BLANC / suché, pozdní sběr /

629 Kč

Vinařtví Sůkal
RULANDSKÉ ŠEDÉ / suché, pozdní sběr /

629 Kč

Vinařtví Sůkal
RYZLINK VLAŠSKÝ / suché, pozdní zběr /

629 Kč

Vinařství Sedlák
RULANDSKÉ ŠEDÉ / suché, pozdní zběr /

549 Kč

Země: Česká republika v.o.: Mikulov v.t.: Za Turoldem
Vůně po limetkovém pyré s muškátovým oříškem, chuť je na tuto odrůdu neuvěřitelně plná s limetkovou příchutí a svěží
kyselinkou.

Země: Česká republika v.o.: Starý Poddvorov v.t.: Krásná hora
Víno ma zlatožlutou barvu a aroma kvetoucích růží, vyzrálého ananasu, akátového medu a sladkého koření. Má dlouhou
odrůdově charakteristickou chuť s nasládlými tóny medu.

Země: Česká republika v.o.: Starý Poddvorov v.t.: Krásná hora
Víno je zlatozelené barvy. Ve vůni se pojí tóny vyzralého angreštu s citrusy a bělomasou broskví. V chuti je svěží, odrůdové,
harmonické.

Země: Česká republika v.o.: Starý Poddvorov v.t.: Krásná hora
Víno má světlou, zelenožlutou barvu. Ovocná vůně a aroma vyzrálého jádrového a sušeného ovoce, bylin a sena. V chuti je svěží,
plné, harmonické a vyvážené.

Země: Česká republika v. o.: Starý Poddvorov v.t.: Krásná hora
Víno zlatožluté barvy. Ve vůni se objevuje aroma sušeného ovoce s tóny bylin a sena. V chuti je dlouhé, svěží, harmonické
a odrůdové.

Země: Česká republika v. o. Velkopavlovická
Už ve vůni je patrná vyzrálost a kvalita hroznů. Vůně je plná, bohatá, příjemně ovocná, s tóny kompotovaných hrušek a citrusů.
Chuť je opět plná, dlouhá, harmonická, jemně zaobalená hroznovým cukrem s pikantním závěrem.

Domane Wachau Kollmnitz
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ / suché /

899 Kč

Domane Wachau Federspiel Terrassen
RYZLINK / suché /

899 Kč

Domane Wachau Smaragd Durnstein
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ / suché /

999 Kč

Vinařství Johann Topf Strassertal
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ / suché /

949 Kč

Domane Wachau Federspiel Terrassen
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ /suché/

759 Kč

Vinařství Josef Rosch Qualitatswein Feinherb
RYZLINK / suché /

899 Kč

Weingut Robert Weil Qualitatswein Trocken
RYZLINK / suché /

999 Kč

Země: Rakousko v.o. Wachau
Výrazné aroma zralých hrušek, peckovin, jemných květinových tónů a citrusů. Šťavnatá, svěží, elegantní a ovocná chuť
s typickými odrůdovými tóny. Jak už název napovídá je vinařství historický spjaté s regionem Wachau.
Hrozny pocházejí z velmi strmých vinic „Kollmitz“, které se tyčí nad řeku Dunaj až do výšky 130 metrů.

Země: Rakousko v.o. Wachau
Zralá vůně bílých broskví, meruňek, grapefruitu a tóny exotického ovoce.
Ovocná, svěží chuť s elegantní strukturou a ostrou, dobře zakomponovanou kyselinou a dlouhým závěrem.

Země: Rakousko v.o. Wachau
V příjemné vůni najdeme pikantní aroma zralého jablka a náznaky tabáku.
V chuti se objevuje osvěžující kyselina a plné tělo. Aroma tropického ovoce v dlouhém závěru.

Země: Rakousko v.o. Kamptal
Svěží vůně s tóny vyzrálé hrušky, ořechů a posekané trávy. Čistá, jednoduchá chuť se svěží kyselinou. V závěru decentní tóny
zeleného jablka a mandlí. Klasický představitel odrůdy i stylu vín v daném regionu.

Země: Rakousko v.o. Wachau
Ve vůni tóny zeleného jablka, čerstvě mletého bílého pepře, ale také nádech exotického ovoce. V chuti typické minerální tóny,
ovocnost, tmavý tabák a koření.

Země: Německo v.o. Mosel
100% Riesling s vyšším obsahem cukru 18g. Zlatavě žlutá barva s jemnými odlesky. Hutná, sladká a komplexní vůně
s harmonickým aroma akátového medu, sladkého čajového pečiva a zralých meruněk. Chuť plynule navazuje na vůni. Je
odrůdově charakteristická, extraktivní a plná, podpořena příjemnou živou kyselinou a harmonickými tóny karamelu, čerstvého
tvarohu a máslových sušenek.

Země: Německo v.o. Rheingau
Víno má přímou, svěží, nekomplikovanou vůni s pěkně zakomponovanými tóny zelených jablek, limetek a grapefruitů. Šťavnatá,
minerální a ovocná chuť s výraznější kyselinou a dotekem čerstvých citrusů. Základní Riesling od nejslavnějšího německého
výrobce vín. Středně dlouhé, vyvážené, přímé víno od prestižního vinaře.

Vinařství Spreitzer
RYZLINK / suché /

1199 Kč

Chablis St. Martin Domaine Larosche
CHARDONNAY / suché /

1399 Kč

Země: Německo v.o. Muschelkalk
Světlá, slámově žlutá barva a svěží meruňkové aroma s nádechem muškátového oříšku. Živá chuť s příjemnou mineralitou. Meruňky
jsou cítit nejen ve vůni, ale i v chuti. Víno má pevnou strukturu a je dobře vyvážené. Mineralita zůstává dlouho na patře a přechází
v mírnou slanost.

Země: Francie v.o. Chablis
Intenzivní aroma s tóny zralého bílého ovoce a jarních květů. V chuti vyniká mineralita, svěží kyselika a tóny zralého ovoce.
Historie Domaine Laroche se datuje do roku 1850 a prolíná se tak velmi úzce s historií vín z Chablis. V té době se začaly profilovat
nejlepší oblasti, metody pro pěstování vinné révy se často přizpůsobovaly drsným podmínkám každé z nich.

Sacchetto Veneto La Fiera
CHARDONNAY / suché /

Země: Itálie v.o.: Veneto
Slámově žlutá barva. Typická, příjemná a odrůdově charakteristická vůně s tóny smetany, zralých broskví a čerstvého másla.
Lehká , nekomplikovaná, svěží a odrůdově typická chuť s aroma máslových hrušek, zralých jablek a bílého rybízu.

499 Kč

Vinařství Sacchetto L´Elfo
RULANDSKÉ ŠEDÉ / polosuché /

509 Kč

Země: Itálie v.o.Veneto
Je to velice jemné víno s vyrovnanou ovocností, vyváženou kyselinou a elegancí. Vůní připomíná citrónové květy. Pinot Grigio je
nejtypičtější odrůdou pro severovýchodní Itálii.

Vinařství Kellerei Terlan
SAUVIGNON BLANC / suché /

1299 Kč

Země: Itálie v.o.: Trentino Alto Adige v.t.: Winkl
Typická, intenzivní odrůdová vůně s příjemnou minerálností. Připomíná rozmačkaný list černého rybízu. Suchá a elegantní chuť
s výraznou mineralitou a harmonickou kyselinou. Dlouhé, bohaté a nevtíravé víno s rukopisem vinařství.

Vinařství Kellerei Terlan
CUVÉE - PINOT BIANCO, CHARDONNAY A SAUVIGNON BLANC

999 Kč

Vinařství Real Companhia Velha Evel
CUVÉE -MOSCATEL GALEGO, VIOSINHO, ARINTO A FERNÃO PIRES /suché /

499 Kč

/ suché /
Země: Itálie v.o.: Trentino Alto Adige v.t.: Terlaner
Aromatická a komplexní vůně s tóny tropického ovoce a minerality. Harmonická a výrazná chuť podpořená kyselinou a delším
závěrem. Hrozny pocházejí z vinic v jižním Tyrolsku. Vinice jsou položené v nadmořské výšce 300–500 m.n.m. kde převládá
písčitoštěrkové podloží.

Země: Portugalsko v.o. Douro
Cuvée z tradičních bílých portugalských odrůd, které dávají tomuto vínu světle zlatou, jiskrnou barvu. Ovocná, čerstvá a živá
vůně s tóny angreštu, pomerančových květů a bílého pepře. Chuť výborně navazuje na vůni. Stále svěží, příjemná a rafinovaná
chuť je podpořená překvapivě živou kyselinou a náznaky bílého rybízu, máty a pampeliškového medu.

VINNÝ LÍSTEK - ČERVENÁ VÍNA

/ objem láhve 0,7l a 0,75l není li uvedeno jinak /

Vinařství Sedlák
RULANDSKÉ MODRÉ / suché, výběr z hroznů /

549 Kč

Země: Česká Republika v. o. Velkopavlovická
Má intenzivní vůni sušených švestek a třešní, harmonicky doplněnou tóny vanilky a marmelády. Chuť je plná, hutná a bohatá.
Snoubí výrazné tóny marmeládového ovoce se stopou kouře a sladkých tříslovin. Tříslovina s lehkou stopou ovocné kyseliny je
patrná i v dochuti.

Vinařství Sedlák
PINOT NOIR LIMITOVANÁ EDICE / suché, výběr z hroznů /

1299 Kč

Země: Česká republika v. o. Velkopavlovická
Barva je granátovo – rubínová. Bohatá vůně s aroma peckovitého ovoce, třešní a sušených švestek. Harmonicky doplňuje
tóny ušlechtilého dřeva a hořké čokolády. V chuti je víno plné s bohatou strukturou vyvážených tříslovin a lahodnou dochutí.
Limitovaná edice odrůdy Pinot Noir, kde hrozny pochází z jedné z nejlepších vinic „Nová hora“, dříve nazývané ,,Panské“.

Vinařství Sedlák
ZWEIGELTREBE / suché, pozdní zběr /

549 Kč

Vinařství Sedlák
MODRÝ PORTUGAL / suché, zemské /

459 Kč

Země: Česká republika v. o. Velkopavlovická
Má výraznou ovocnou vůni zrálých višní, třešní a sušených švestek, s nádechem tónů vanilky a kávy. Elegantní víno s bohatou
strukturou a lahodnou dochutí čokolády.

Země: Česká republika v. o. Velkopavlovická
Má tmavě granátovou barvu a vůni černého ovoce a čokolády. Víno, které zaujme svojí ovocností a lahodnou chutí s nižším
obsahem kyselin a výrazným sametovým projevem.

Vinařství Sedlák
MERLOT Limitovaná edice / suché, barrique /

1299 Kč

Země: Česká republika v. o. Velkopavlovická
Limitovaná edice odrůdy Merlot, kde hrozny pochází z trati Nová hora. Barva je tmavá, granátová s rubínovým nádechem.
Vůně je hned po otevření láhve výrazná, objevují se lehké tóny dubového dřeva a vanilky v kombinaci s širokou škálou
červeného ovoce. Chuť je dlouhá, doprovázená sladkým projevem tříslovin, kávy, čokolády a vanilky. Víno je robustní a vyniká
harmonickou tříslovinou a elegantní dochutí.

Vinařství Špalek
RULANDSKÉ MODRÉ / suché, pozdní zběr /

759 Kč

Vinařství Libor Veverka Čejkovice
CABERNET SAUVIGNON / suché , pozdní sběr /

599 Kč

Vinařství Libor Veverka Čejkovice
FRANKOVKA / suché, pozdní sběr /

599 Kč

Vinařství Horák
MODRÝ PORTUGAL / suché, pozdní sběr /

489 Kč

Vinařství Horák
CUVÉE - MERLOT, CABERNET SAUVIGNON / suché, výběr z hroznů /

759 Kč

Země: Česká republika v.o.: Znojemská v.t.: Kraví hora
Víno světle červené barvy. Vůně odrůdová, plná, kořenitá s tóny vařených švestek. Chuť sametová, odrůdová, nazrálá s nádechem
vanilky a koření. Dochuť dlouhá, příjemně svíravá.

Země : Česká republika v.o.: Čejkovice v.t.: Novosády
Temně červená rubínová barva. Kořenitá, ovocná vůně, podbarvená dřevitými tóny. Příjemná vyšší tříslovina s dlouhým ovocným
a pikantním závěrem. Víno zraje v dubových sudech.

Země: Česká republika v.o.: Čejkovice v.t.: Novosady
Barva rubínově červená s odlesky do fialova. Vůně je jemně kořenitá s ovocným nádechem sušené švestky, višně v čokoládě a tóny
karamelu a vanilky. Plná, jemně dřevitá chuť s kulatým tělem a harmonickými tříslovinami.

Země: Česká republika v.o.: Vrbice v.t. Skale
Víno má lákavou, jiskrnou, lehce nafialovělou barvu střední hloubky. V příjemné vůni zaujmou čisté ovocné tóny, které postupně
přecházející do třešní, švestek a lesního ovoce. Chuť je hebká, ovocno- -smetanová s jemnou tříslovinou v závěru.

Země: Česká republika v.o.: Vrbice v.t. Merlot 50% Nadzhrady-oblast Velké Pavlovice, 50% Cabernet Sauvignon Turold
oblast Mikulovská
Tmavě granátová barva s úzkým světlejším meniskem. Vůně je čistá, intenzivní s tóny ostružin, švestek s lehkým nádechem
dřeva. Chuť je komplexní, harmonická s příjemnými ovocnými podtóny. Delší závěr. Víno zraje v dubových sudech z Francie.

Vinařství Znovín Terroir club
RULANDSKÉ MODRÉ / polosuché, výběr z bobulí /

549 Kč

Vinařství Znovín
ZWEIGELTREBE / suché, pozdní sběr /

499 Kč

Vinařství Los Vascos
CABERNET SAUVIGNON / suché /

729 Kč

Vinařství Piedra Negra Reserva / víno které reprezentuje jižní Ameriku
MALBEC / suché /

799 Kč

Vinařství Piedra Negra Reserva / Kvalitní odrůda k pokrmům z červeného masa
CABERNET SAUVIGNON / suché /

799 Kč

Země: Česká republika v.o.: Slup v.t.: Dívčí vrch
Rulandské modré z nádherných hroznů viniční tratě Dívčí vrch. Po přivonění oceníte krásnou vůni po hořkém kakau, kávovém
zrnu, lékořici a jemném kouři. V ústech zaujme mohutností těla, bohatostí chuti, příjemnou tříslovinou i příchutí po hořké
čokoládě, kvalitní kávě, borůvkách a vyzrálých ostružinách.

Země: Česká republika v.o.: Nosislav v.t.: Přední hory
Víno s lehkou přívětivou tříslovinou a dlouhou sametovou dochutí. Po přivonění se Vám vybaví vyzrále lesní ostružiny nebo
borůvky. Velmi atraktivní je projev po lékořici, který provází nejen aromatickou, ale i chuťovou stránku vína.

Země: Chile v.o.: Colchagua Valley
Los Vascos je jedno z nejoblíbenějších chilských vín a nepochybně mistrovský kousek. Důvodem není ani tak vlastnictví
světoznámého francouzského vinařství Barons de Rothschild, ale mocná síla, sametově hebká měkkost a příjemná ovocná chuť.
Je to klasický, elegantní, typický Cabernet Sauvignon rubínové barvy, s jemným tónem dřeva, vanilky, s bujnou ovocností
a kořeněným aroma. Obsáhlé, plné víno ve francouzském stylu, velmi příjemně se pije a milovníky vína potěší svou hebkostí.

Země: Argentina v.o.: Mendoza
Bohatá vůně, tóny zralého ovoce se špetkou pražení se zde mísí s kořenitostí a aroma vanilky. Víno má hezkou strukturu, plnou a
vyrovnanou chuť, velmi jemný tanin a náznak kouře v závěru.

Země: Argentina v.o.: Mendoza
Víno zraje po dobu 6-9 měsíců v použitých dubových sudech (2-4 roky staré). Má výraznou, rubínově červenou barvu. Elegantní
vůně s tóny kouře a čokolády. Harmonická a vyvážená chuť s dobře strukturovanými tříslovinami a s odrůdově typickými tóny
černého rybízu.

Vinařství Caro Reserva
AMANCAYA CUVÉE - CABERNET SAUVIGNON, MALBEC /suché/ / Doporučujeme /

1099 Kč

Vinařství Caro Reserva
CARO CUVÉE - CABERNET SAUVIGNON, MALBEC

2499 Kč

Země: Argentina v.o.: Mendoza
Toto víno zrálo 11 měsíců ve francouzských dubových sudech. Velmi tmavá, inkoustová barva s rubínovými okraji. Výrazná,
intenzivní, svěží a ovocná vůně s dotekem živočišnosti, tóny povidel, sladkého koření a čokolády. Chuť je extraktivní, bohatá,
ovocná a šťavnatá s příjemnou a elegantní tříslovinou, v závěru aroma mléčné čokolády.

/ TOP víno! /

Země: Argentina v.o.: Mendoza
Toto víno zrálo 14 měsíců ve francouzských dubových sudech. Má velmi tmavouaž inkoustovou barvu. Bohatá plná, elegantní
a koncentrovaná vůně s tóny mléčné čokolády, marmelád, černého rybízu, ostružin a dřeva. Extraktivní a šťavnatá chuť
s výraznou tříslovinou a příjemnou kyselinou. Velmi dlouhé aroma višní, čokolády, kávy, tabáku a kůže.

Vinařství Robert Mondavi / klasika z Kalifornie USA /
CABERNET SAUVIGNON /suché/

2599 Kč

Vinařství Kanonkop / víno reprezentující Pinotage z Jižní Afriky
PINOTAGE / suché / / TOP víno! /

1999 Kč

Země: USA v.o.: Napa Valley
Toto víno zrálo 16 měsíců v dřevěných sudech. Má silnou a koncentrovanou vůni s tóny černého rybízu, ostružin a borůvkového
koláče. Bohatá, vyzrálá a plná chuť s tóny peckovitého ovoce, čokolády a dlouhotrvajícím závěrem.

Země: Jihoafrická republika v.o.: Stellenbosch
Nejslavnější Pinotage z Jižní Afriky. Toto víno pocházející z 55 let starých vinohradů má tmavou, inkoustově fialovou barvu.
Výrazná, silná vůně kouře v kombinaci s živočišností, typickou pro Pinotage. Tóny lékořice, čokolády a vyzrálého ovoce
přecházející až do povidel. Chuť skvěle navazuje na vůni. Je bohaté, obsáhlé s dominantní ovocností, tříslovinou a s dlouhým
kouřovým závěrem. Zraje 14 měsíců v „Barique“.

Vinařství Nederburg
PINOTAGE / suché /

Země: Jihoafrická republika v.o.: Western Cape
Ve vůni typická kouřovost a vůně dřeva. Výrazná chuť s dominancí červeného ovoce, v závěru opět kouřové aroma a nasládlé
třísloviny.8–12 zrání měsíců v dřevěných sudech – 1x až 2x použitých

659 Kč

Vinařství Antinori
CHIANTI CLASSICO TENUTA DI PÉPPOLI /suché, DOCG / CUVÉE - SANGIOVESE, SYRAH A MERLOT, Země: Itálie

1099 Kč

Vinařství Pian delle Vigne
ROSSO DI MONTALCINO SANGIOVESE / suché /

1299 Kč

v.o. Toscana o.v.
Jsou použity nejlepší hrozny z oblasti Péppoli. Zraje v tradičních 55 hl dubových sudech minimálně 9 měsíců. 10% vína zraje v
sudech z amerického dubu. Víno má velmi tmavou barvu a komplexní, bohaté aroma květin, ovoce a vanilky s dotekem dřeva.
Je skvěle vyrovnané s pevnou strukturou, harmonickým průběhem a ovocným závěrem.

Země: Itálie v.o. Toscana
Toto víno zraje 12 měsíců ve velkých dřevěných sudech. Elegantní, odrůdově charakteristická a bohatá vůně zralého červeného
ovoce, toastu, koření a kdoulového džemu. Příjemná, čerstvá a harmonická chuť s hebkými tříslovinami, v závěru tóny minerality
a opět zralého ovoce.

Vinařství Luigi Avogadri
PRIMITIVO IL PUMO SALENTO / suché /

599 Kč

Země: Itále v.o. Puglia
Intenzivní rubínová barva s fialovými odlesky. Výrazná komplexní vůně s tóny drobného lesního ovoce, exotického koření a třešní.
Víno s dobrou strukturou na patře působí krásně plným a teplým dojmem.

Vinařství Torres Altos Ibericos Crianza
TEMPRANILLO / suché /

799 Kč

Vinarství Torres Las Pisadas Rioja
TEMPRANILLO / suché /

949 Kč

Země: Španělsko v.o. Rioja
Zraje v dřevěných sudech a má neprůhlednou, třešňově červenou barvu. Odrůdová vůně s aroma květin a ovoce, jako jsou jahody
nebo maliny, doplněné o tóny koření a kouře, získaného ze zrání v sudech. Hladká a sametová chuť s jemnými a šťavnatými
tříslovinami.

Země: Španělsko v.o. Rioja
Hrozny pocházejí z regionu Rioja Alavesa. Víno má neprůhlednou barvu černých třešní. Vůně s aroma ovoce (malinový džem),
sušeného ovoce (datle) a koření (hřebíček). Zraje 10 měsíců v sudech z francouzského dubu.

Vinařství Châteauneuf-du-Pape
CUVÉE DU VATICAN - GRENACHE, SYRAH, MOURVEDRE A CINCAULT / suché /

1999 Kč

Vinařství Chateauneuf-du-Pape
CUVÉE DU TÉLÉGRAMME - GRENACHE NOIR, MOURVEDRE /suché/

2599 Kč

Vinařství Chateau Rozier Grand Cru
CUVÉE - MERLOT A CABERNET FRANC / suché /

1199 Kč

Vinařství Château Lafite-Rothschild - Odilon Cru Bourgeois
CUVÉE - MERLOT, CABRNET SAUVIGNON

1199 Kč

Země: Francie v.o. Côtes du Rhône
Víno zraje 18-30 měsíců v dřevěných sudech. Temná červená barva, kořeněná vůně divokých bobulí. V chuti je středně plné,
extraktivní, šťavnaté, ohnivé s pevnou tříslovinou. Potenciál dalších deset let. Aroma lesních plodů, koření, dřeva a černých
peckovin.

Země: Francie v.o. Côtes du Rhône
Jedná se o směs odrůd, kde dominují Grenache Noir a Mourvédre. Hrozny z 25 let starých vinic jsou sklízeny ručně. Víno zraje
16 měsíců ve francouzských dubových sudech. Má výraznou, ovocnou vůni s tóny živočišnosti, kávy a pralinek. Šťavnatá
a komplexní chuť s harmonickou a sladkou tříslovinou, s tóny perníku a čokolády a dlouhým závěrem. Jedná se o elegantní
a komplexní víno, které se dá konzumovat i relativně mladé.

Země: Francie v.o. Saint-Émilion
Toto víno zraje 12 měsíců v sudech z francouzského dubu a má překrásnou tmavou barvu, intenzivní vůni třešní a peckovitého
ovoce, ušlechtilou a vábnou chuť. Aroma lehce zvýrazňující dřevo, ostružiny, borůvky, višně, švestky ale i tabák a kůži.

Země: Francie v.o. Haut-Médoc
Má ovocnou vůni s tóny koření a tmavého ovoce jako třešní, černého rybízu a švestek. Po jemném začátku se chuť prezentuje
plným tělem a pevnými tříslovinami s dlouhým ovocným závěrem. Zrání v barriques nebo jiných dřevěných sudech 12 - 16
měsíců.

VINNÝ LÍSTEK - RŮŽOVÁ VÍNA

/ objem láhve 0,7l a 0,75l není li uvedeno jinak /

Mikrosvín Mikulov - Flower line
RULANDSKÉ MODRÉ ROSÉ / polosuché, pozdní sběr/

559 Kč

Znovín Znojmo
CABERNET SAUVIGNON ROSÉ / polosladké, pozdní sběr /

529 Kč

Vinařství znovín
RULANDSKÉ MODRÉ / polosladké, výběr z hroznů /

459 Kč

Země: Česká republika v.o.: Znojmo v.t.: U Vinohradu
Víno světlejší růžové barvy s lososovými odlesky. Vůně čerstvých malin a jahod se smetanou. Chuť je šťavnatá, příjemně
nasládlá, s živou kyselinkou připomínající červený rybíz a s delší krémovou dochutí.

Země: Česká republika v.o.: Slup v.t.: Dívčí vrch
Nasládlý Cabernet Sauvignon, ve světě zvaný také Cabernet rouge. Lahodné rosé osloví každého milovníka svěžích vín
s atraktivní a pestrou aromatikou připomínající tropické ovoce, kompotované jahody a lesní maliny. Jahody se šlehačkou
objevíte i v chuti tohoto svůdného vína. Příjemná vůně v tomto víně je tvořena převážně skupinou v hroznech přítomných
aromatických látek methoxypyrazinu a těkavých thiolů.

Země: Česká republika v.o. Uherčice v.t. Bílá hora
Hebká a zakulacená vína, klouzající po jazyku s tóny kulatého červeného ovoce jako například třešní, višní, brusinek či malin
a ostružin.

VINNÝ LÍSTEK - SPECIÁLNÍ VÍNA

/ objem láhve 0,2l není li uvedeno jinak /

Vinařství Chateau Valtice
MUŠKAT ŽLUTÝ / sladké, výběr z cibéb / 0,2 l

999 Kč

Vinařství Znovín
RYZLINK RÝNSKÝ / sladké, ledové víno / 0,2 l

999 Kč

Země: Česká republika v.o. Brod nad Dyjí v.t. Brodské stráně
Víno s krásnou zlatou barvou a nádhernou vůní, která připomíná rozkvetlé růže, bezový sirup s jemnými medovými tóny.
Chuť je plná, velmi příjemná a harmonická.Pro výběr z cibéb je typický vysoký zbytek přírodního cukru, obvykle nižší obsah
alkoholu, vysoká extraktivnost a velmi plná chuť. Víno z naši archivace ročník 2013/2016.

Země: Česká republika v.o. Stošíkovíce na louce v.t. U tří dubů
Nádherné ledové víno s bohatou vůní po medu a rozinkách. V ústech pohladí svůdný zbytkový cukr vyvážený svěží kyselinou.
Vychutnejte si koncentrovanou krásu tohoto ušlechtilého produktu. Víno z naší archivace ročník 2012.

SEKTY / ŠUMIVÁ VÍNA / CHAMPAGNE

/ objem láhve 0,7l a 0,75l není li uvedeno jinak /

BOHEMIA SEKT / Ice, Brut, Demi, Rosé / 0,75l

449 Kč

Demi - toto proslulé šumivé víno si již více než 40 let získává milovníky sektů svou harmonickou jemně polosuchou chutí
a svěží středně plnou květnatou vůní. Pro jeho výrobu sekundárním kvašením metodou Charmat jsou vybírána vysoce kvalitní
bílá vína.
Brut - vysoce ušlechtilé šumivé víno s jemnou a svěží vůní, harmonickou chutí s příjemně vystupujícími kyselinami a jemným
dlouhotrvajícím perlením. Cuvée je připraveno z vybraných bílých odrůd révy vinné, přičemž hlavní podíl v něm tvoří odrůdy
Ryzlink vlašský a Veltlínské zelené.
ICE - je prvním Bohemia Sektem podávaným na ledu. Podmanivé tóny Chardonnay a aromatických odrůd jsou doslova
stvořeny pro kombinaci s chladivými kostkami ledu v objetí bublinek. Barva tohoto charmatového sektu je středně zlatavá
s mírnými zelenkavými odlesky a elegantním řetízkováním. Ve vůni je sekt velice příjemný s ovocnými tóny a sladkým
náznakem medu. Chuť je šťavnatá a osvěžující a pozitivně se v ní projevuje ovoce jako zralé hrušky, jablka nebo broskve, na
jazyku příjemně perlí.
Rosé - víno lososově růžové barvy se svěží jemnou ovocnou vůní a nasládlou, polosuchou chutí. Cuvée je složeno z pečlivě
vybíraných růžových vín. Jemné, dlouhotrvající perlení.

BOHEMIA SEKT / nealkoholické / 0,75l

449 Kč

Nealko - je ideální sekt pro milovníky relaxace a všechny ty, kteří se chtějí sice zříct alkoholu, ale v žádném případě ne
dráždivého opojení sektem. Za harmonicky vyváženou chuť vděčí náročnému a šetrnému způsobu odebrání alkoholu ve
vakuu, při kterém zůstávají nejlépe uchovány aromatické látky, které jsou sektu a vínu vlastní.

MARTINI ASTI

Země: Itálie v.o.:Piedmont / 0,75l
Poté co jsou hrozny Moscato Bianco sesbírány na svazích piemontských vinic, jsou záhy lisovány a fermentovány tak, aby ve
směsi vznikla jenom nízká hladina alkoholu.
Senzorika Tento proces pomáhá zachovat přírodně sladkou chuť a vůni, s nádechem hroznů, melounů a broskví.

609 Kč

POL ROGER RICH DEMI SEC / 0,75l
Cuvée -Chardonnay, Pinot noir, Pinot Meunier / polosuché /

2399 Kč

MOET CHANDON BRUT / 0,75l
Cuvée - Chardonnay, Pinot noir, Pinot Meunier / suché /

2199 Kč

LANSON ROSÉ LABEL BRUT / 0,75l
Cuvée - Chardonnay,Pinot noir, Pinot Meunier / suché/

2359 Kč

Země: Francie v.o.: Champagne
Sladká, elegantní, ale přesto živá vůně s dotekem zralého angreštu, bílých peckovin a čerstvé vanilky. Překvapivě plná chuť
s harmonickou kyselinou a příjemným ovocným závěrem, který je podpořen dotekem karamelu, koření a zralých mirabelek.

Země: Francie v.o.: Champagne
Slámově zlatá barva se zelenkavými odlesky. Aroma odhaluje zralé bělomasé ovoce (jablko, hruška, bílá broskev), citrusy, květinové
tóny (limetkový květ) s náznakem briošky a ořechů. Chuť v sobě snoubí bohatost a lehkost ovoce společně se svůdným pohlazením
jemných bublinek.

Země: Francie v.o.: Champagne
Světlá, lososová barva s růžovými okraji. Delikátní, svěží vůně, která je podpořena tóny červeného ovoce, zejména
granátových jablek a růží. Jemná, ušlechtilá a delikátní chuť s dlouhým závěrem. Opět se zde objevují tóny růží, mandlí
a minerálnosti.

SIGILIO FRIZZANTE PROSSECO / 0,75l
Šumivé víno Prosseco - odrůda Glera / suché /

499 Kč

Země: Itálie v.o.: Veneto
Má svěží a jemné perlení. Vůně je jemně ovocná s tóny jablek a akátového květu. Chuť je čerstvá, lahodná a ovocná s tóny
zeleného jablka, podpořená výraznější kyselinou.

MILLE BOLLE SACCHETTO SPUMANTE / 0,75l
Šumivé víno extra dry - odrůda Glera / suché /

Země: Itálie v.o.Veneto
Šumivé víno se prezentuje typickým intenzivním aroma, známým pro vína z regionu Veneto, především díky dlouholetým
zkušenostem a znalostem rodiny Sacchetto s pěstováním a výběrem hroznů.

499 Kč

Naše restaurace Vám poskytne prostory pro pořádání různých společenských událostí (svatby,
oslavy, party, večírky, školení).
Dlouholeté zkušenosti jsou zárukou Vaší spokojenosti. Zajistíme kompletní servis včetně doplňkových
služeb (hudba, výzdoba, audiovizuální technika, doprava a kulturní program). Pro zábavu a párty můžete
využít bowlingovou hernu a koktejl bar.
Již řada zákazníků využívá náš cateringový servis, od jednoduchých dovozů pečených a na místě porcovaných výrobků (pečené selátko, uzená a pečená kýta, pečené jehně, plněná krůta a jiné), až po kompletní
servis na vysoké úrovni včetně varné a výdejní technologie.
Tel.: +420 596 421 062 • www.nazaguri.cz

