
lístekVinný
ROZLÉVANÉ VÍNO
0,125 l  Bílé/červené
0,250 l  Bílé/červené

PROSECCO

CHARDONNAY  IGP  /VinařstvíS. Osvaldo/
Víno pochází z východního regionu Benátska
Barva: 
Vůně:
Chuť: 
Tělo: 

CHARDONNAY DOP /Vinařství S. Osvaldo/
Hrozny francouzského původu.
Barva: 
Vůně: 
Chuť: 
Tělo: 

CHARDONNAY 147  /Oblast Romagna/
Číslo 147 označuje nadmořskou výšku, ve které réva dozrává.
Barva: 
Vůně: 
Chuť: 
Tělo: 

KERNER /Vinařství Abbazia di Novacella/
Aromatické bílé víno, které se stalo specialitou údolí Valle Isarco
Barva: 
Vůně:
Chuť: 
Tělo: 

slámová se zlatými odlesky
jablkovo-medová
jemná, suchá, aromatická
plné

žluto-zlatá
ovocná s nádechem banánů a žlutých květů
suchá, plná, bohatá
plné

slámově žlutá
jablkovo-citrusová, jemný nádech vanilky
jemná, hladká
plné

290 Kč

180 Kč

280 Kč

30 Kč
60 Kč

světlá, slámově žlutá se zelenými odlesky 
ovocná, jablko, broskev, s nádechem manga 
suchá, zralé ovoce, plná na patře s výraznější kyselinkou 
plné 340 Kč

230 Kč



tmavě modrá
malinovo-ostružinová
suchá s vyšší tříslovinou
plné

modro-černá
ovocná, převažují třešně, maliny a ostružiny
jemná
plné 180 Kč

280 Kč

RIESLING /Vinařství Abbazia di Novacella/
Aristokratické víno, které má za sebou bohatou historii a jehož do-
konalost můžete poznat v každé jeho kapce. 
Barva:
Vůně:
Chuť: 
Tělo: 

MERLOT IGP /Vinařství S. Osvaldo/
Víno pochází z východního regionu Benátska
Barva:
Vůně: 
Chuť: 
Tělo: 

MERLOT DOP /Vinařství S. Osvaldo/
Víno pochází z východního regionu Benátska
Barva: 
Vůně: 
Chuť: 
Tělo: 

ANTICAIA, PRIMITIVO, SALENTO IGP 
/Vinařství Cantina San Donaci/
Víno z vybraných hroznů dobře známého Primitiva - odrůdou pěs-
tovanou pomocí metody Alberello. Víno fermentující v ocelových 
nádržích.
Barva:
Vůně:

Chuť: 
Tělo: 

ANTICAIA, ROSSO D.O.P., SALICE SALENTINO 
/Vinařství Cantina San Donaci/
Respektované víno získané vinifikací rév Negroamaro a Malvasia 
Nera z vybraných hroznů vinice Anticaia. Doba zrání v dubových 
sudech (barrique) je 1 rok.
Barva: 
Vůně:
Chuť: 

Tělo: 

LAGREIN /Vinařství Abbazia di Novacella/
Fermentace probíhá v ocelových tancích a poté zraje 6 měsíců ve 
velikých dubových sudech.
Barva:
Vůně: 

Chuť: 

Tělo:                                                  

žlutozlatá
ovocná, kořeněná, pomeranč, růže, na závěr medové tóny
suchá, plná, minerální
plné

sytá, rubínově červená
dlouhotrvající, červené ovoce, převážně jahody, maliny, 
ostružiny a konzervované ovoce
suchá s jemnou tříslovinou
plné

rubínová červená
ovocná, zralé červené plody- jahody, maliny, třešně
suchá, kořeněná, s výraznou tříslovinou, lékořice, 
balsamicové tóny 
plné

intenzivně sytá, téměř černá s nádechem do fialové
květnatá po sušených fialkách, ovocná po ostružinách, 
s nádechem kakaa 
suchá, plná, bohatá, připomíná černé ovoce na marmeládě. 
Na závěr kořeněná
plné                                                      

260 Kč

260 Kč

340 Kč

340 Kč


