VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
Svěží víno,které vyniká světle žlutozelenou barvou,plným buketem
s kořenitomandlovou ovocnomedovou dochutí.
Doporučujeme podávat k bílým masům a pokrmům ze sladkovodních ryb.

0,75 l
0,2 l
0,1 l

270,- Kč
72,- Kč
36,- Kč

GREEN VELTLINER
The fresh wine which excels by light yellow-green colour, full bouquet with spicy-almond fruity-honey flavour.
We recommend to serve with white meat and fresh water fish.

RULANDSKÉ ŠEDÉ

0,75 l

320,- Kč

Ušlechtilé víno, harmonické ve vůni i chuti. Má příjemný plný buket s vůní
zralých broskví a citrusových plodů,lehce kořenité.
Doporučujeme k mořským i říčním rybám,darům moře ale také k zrajícím a
polotuhým sýrům.
PINOT GRIS
This noble wine has harmonic aroma and taste. It has pleasant full bouquet with the aroma of ripe peaches and citrus
fruits, slightly spicy.
We recommend it to serve with salt and fresh water fish, see fruit and also for mellow and semi- tough cheese.

CHARDONNAY
Jedna z nejpopulárnějších světových odrůd. Víno má světle nazlátlou barvu se
zelenými odlesky a decentní ovocnokvětinovou vůni. V plné, suché,a ovocné
chuti s hroznovým charakterem nalezneme příjemnou kyselinu s lehounkými
tóny tropického ovoce.

0,75 l
0,2 l
0,1 l

270,- Kč
72,- Kč
36,- Kč

Chardonnay
One of the most popular varieties in the world. The wine has light gold color with green reflection and unobtrusive
fruity-flower bouquet. The taste is full, dry and fruity with grapes character and pleasing acid with soft notes of tropical
fruit.

SAUVIGNON
Víno oblíbené pro svůj jedinečný buket s převahou ovocných vůní,přecházejících
do tónů citrusových plodů s výraznou medovou chutí,podepřenou příjemnou
kyselinou.
Sauvignon
The wine is wanted for its superb bouquet with majority of fruit aroma which go to citrus
flavours with expressive honey taste framed by pleasant acid.
For its freshness this wine is ideal for light food, pasta and seafood.

0,75 l

320,- Kč

ZWEIGELTREBE ROSÉ
Víno má svěží výrazně ovocnou vůni podobnou čerstvě natrhaným lístkům
jahodníku a maliníku.
Chuť je velmi příjemně sladěná, připomínající malinovou limonádu.

0,75 l
0,2 l
0,1 l

270,-Kč
72,- Kč
36,-Kč

Zweigeltrebe rosé
The wine has fresh and distinctive aroma of fresh picked leaves of strawberry and raspberry. The palate is
nicely harmonized, reminding raspberry lemonade.

ZWEIGELTREBE
Víno zaujme granátovou barvou s fialovými odlesky. Vůně je příjemně ovocná s
kořenitými tóny. V plné chuti nalezneme směs višní a drobného bobulového
ovoce doplněné příjemnou tříslovinou.

0,75 l
0,2 l
0,1 l

270,- Kč
72,- Kč
36,- Kč

Zweigeltrebe
This wine attracts by garnet colour and purple reflections. The aroma is nice with fruity and spicy tones. The
palate is full with mixture of sour cherries and berry fruit supplemented with nice tannin.

CABERNET SAUVIGNON
Výrazně barevné komplexní víno,příjemně aromatické,až ohnivé.V chuti
plné,bohaté na třísloviny s nádechem zralého černého rybízu.

0,75 l
0,2 l
0,1 l

270,-Kč
72,- Kč
36,- Kč

Cabernet Sauvignon
The expressive coloured complex wine with pleasant aroma, as fiery. The taste is full, rich of tannins with the touch of
ripe black currant.

MERLOT
Víno zaujme granátovou barvou s vůní přezrálého černého rybízu a černých
třešní. Chuť je plná, najdeme v ní směs kompotovaných třešní, černého rybízu a
švestek.

Merlot
The wines attracts by garnet colour and aroma of over ripped black currant and sour
cherries. The taste is full, where we can find mixture of cherry compote and plums. We
can drink it on its own or with soft pate and hard cheese.

0,75 l
0,2 l
0,1 l

270,-Kč
72,- Kč
36,-Kč

Rulandské šedé pozdní sběr, suché

0,75l

490 ,-Kč

Plné mohutné víno z vyzrálých hroznů. Barva je svěží, zelenkavá se žlutými
odlesky. Ve vůni najdeme kombinaci lučního medu, zralých citrusových plodů a
karamelu. Chuť je velmi plná extraktivní, vyvážená kyselinkou s přírodně
nasládlou dochutí.
Hodí se podávat ke krémovým polévkám, drůbeži se sýrovými omáčkami, také
k plísňovým sýrům s výraznou chutí.
Pinotgris lateharvest, dry
The full and consistent wine made of ripe grapes. The colour is vivid, greenish with yellow reflexes. The nose is a
combination of meadow honey, ripe citrus fruits and caramel. The taste is very full extractive, balanced by acidity with
natural sweet finish taste. It matches to cream soups, poultry with cheese sauce and blue cheese with strong flavour.

Merlot výběr z hroznů, suché

0,75l

550,-Kč

Víno s intenzivní granátovou barvou. Ve vůni se snoubí tóny jarní rozkvetlé louky,
červené papriky a višňového kompotu. Víno je velmi jemné, sametové s nižším
obsahem kyselin, připomínající chuť přezrálých višní a třešní.
Můžeme pít samotné bez doprovodu jídel nebo k jemným paštikám, srnčímu či
jelenímu ragů, telecím ledvinkám a jemným tvrdým sýrům.
Merlot grape selection, dry
This wine has very intensive garnet colour. The aroma combines tones of spring flowering meadow,
red paprika and stewed cherry. The wine is mild and velvet with lover contains of acids with
flavour of matured sour cherries and cherries.
We can drink this wine without any meals accompanied or to the soft pates, venison or deer ragout, tender-loins and
soft hard cheese.

