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VINNÝ LÍSTEK 

 

             Šumivá vína 

Bohemia Sekt         0,75 l  290,- 
 
Tenuta Amadio, Monfumino Prosecco DOC Treviso, Itálie   0,75 l  390,- 
Glera                                                                                                                                                       
Svěží mladé víno s plným ovocným aroma. Je vhodné ke každé příležitosti, Ideální jako aperitiv. 

 
Champagne Brimoncourt, Brut Regence, Francie    0,75 l              990,- 
Chardonnay, Pinot Noir 
Dominantní Chardonnay nabízí skvělou aromatickou hravost a ztělesnění ducha a hodnot Brimoncourt. Svádí svojí svěžestí, 
plnou texturou a delikátním ovocným závěrem.  
  

             Bílá vína 

Villa Maria, Pinot Grigio, Veneto, Itálie (rozlévané)                   0,75 l  220,- 
Pinot Grigio    (Rulandské šedé).                                                                                                                                       
Světle slámová barva se zelenkavými odstíny. Ovocné delikátní aroma s tóny jablek a hrušek. Suché a svěží víno. Hodí se k 
plodům moře, míchaným salátům, lehkým sýrům i jako aperitiv. 

 
Dr. Pauly-Bergweiler, Fritz Fisk, Mosela, Německo (rozlévané)                        0,75 l  290,- 
Riesling                                                                                                                         
Ovocný buket s plnou škálou chutí, hořký, jemně "drhnoucí" Riesling s vyzrálou kyselinkou, tělnaté víno s dlouhou dochutí.  
Ideální k běžnému pití během letních dnů. 

 
Domaine Charbonnier, Touraine Sauvignon, Loira, Francie  0,75 l  295,- 
Sauvignon Blanc  
Aroma zralého exotické ovoce je typické pro toto mladé víno. Kulaté tělo a dlouhý svěží závěr. Ideální víno k rybám s 
omáčkou beurre blanc, mořským plodům, uzeninám a kozímu sýru. 

 
Louis Max, Sud Tandem, Languedoc, Francie    0,75 l  295,- 
Chardonnay, Viognier 
Překrásná světle žlutá barva se zelenkavými odlesky. Výrazné aroma bílých broskví, meruněk s květinovým tónem akácií a 
hlohu. Bohaté a svěží v chuti, krásně vyvážené, s ovocným projevem.  

 
Louix Max, Beaucharme Bourgogne, Francie                     0,75 l  495,- 
Chardonnay 
Barva je žlutě-zlatá s překrásným zelenkavým odleskem. Vůně je plná ovocného aroma s tóny zralé vanilky, medu a akácie.  
V chuti je plné a krásně kulaté se stejnými ovocnými chutěmi a dlouhým závěrem. Hrozny jsou sklízeny ručně a fermentace 
probíhá v ocelových tancích a 20% cuvee zraje v dubových sudech.  

 
Brigitte Cerveau, Chablis 1er Cru Vaucoupin, Burgundsko, Francie 0,75 l  645,- 
Chardonnay 
Bílá až světlé žlutá barva, ve vůni svěží s jemnými esencemi květin, dotyk minerálů a decentní tóny zeleného jablka, lehké 
a delikátní víno výrazné na středu jazyka díly živým tónům citrusů, rafinovaný závěr s krásnou texturou, vyvážený a ovocný 
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                 Růžová vína 

Domaine Tropez, Crazy Tropez Rosé, Provence, Francie (rozlévané)          0,75 l  240,- 
Cinsault, Grenache, Syrah                                                                                                                                                                                                
Víno světle růžové barvy s intenzivním aroma jahod, malin a exotického koření. V chuti vyrovnané, sametové na patře 
s aktivní kyselinkou zvýrazňující chuť rybízu, ostružin a brusinek v dlouhém závěru s nádechem mentolu 
 

Chateau de Tigné, Rose d’Anjou, Loira, Francie (rozlévané)  0,75 l   325,- 
Grolleau                                                                                                                                                                                                                             
Lososově růžové víno s aroma malin, ostružin a jahod ve šlehačce s nasládlou vyrovnanou chutí a svěžím dlouhým závěrem.  
Víno se hodí k rybám, salátům, dezertům a zrajícím sýrům. 

 

                 Červená vína 

Tornicola, Primitivo Salento, Puglie, Itálie     0,75 l   220,- 
Primitivo                                                                                                                                                  
Temná rubínová barva. Suchá sametová vůně. Intenzivní aroma s tóny švestek, třešní a zralých hroznů. 
Hodí se k hlavním chodům, vepřovému, ragú, jehněčímu, zvěřině a ochuceným sýrům. 

 

Christophe Chapillon, Paul&Remy, Aragon, Španělsko   0,75 l  290,- 
Tempranillo                                                                                                                                                           
Zábavné, svěží a ovocné víno pro každodenní příležitost. Intenzivní, s ovocným aroma černého ovoce a koření. 6 měsíců na 
 dubových sudech. 

 

Louis Max, Sud Grand-Bi, Languedoc, Francie    0,75 l  295,- 
Pinot Noir, Syrah 
Temně granátová barva. Aroma zralých červených plodů. Velmi svěží a ovocné v chuti, harmonické s elegantními taniny 

 

Louis Max, Beaucharme Pinot Noir, Burgundsko, Francie   0,75 l  495,- 
Pinot Noir 
Temně rubínové víno s purpurovými odlesky. Svěží aroma černého ovoce a červených bobulovin – borůvky, ostružiny,  
morello třešně s jemným dotekem koření. Jemné taniny a výrazná ovocná chuť. Fermentace probíhá v ocelových tancích 
a následné zrání probíhá částečně v dubových sudech.  
 

Chateau Belles-Graves, Lalande Pomerol, Francie    0,75 l   645,- 
Cabernet Franc, Merlot 
Intenzivní rubínová barva s vyzrálými odlesky. Klasická zemitá vůně. Lehčí a harmonické tělo, velmi svěží. Hrozny jsou  
sklízeny ručně a celý proces výroby probíhá tradičním způsobem. Víno zraje po domu 12-15 měsíců na barikových sudech. 
 

Azienda Piandaccoli, Inprimis, Toskánsko, Itálie    0,75 l  595,- 
Sangiovese, Pugnitello, Foglia Tonda 
Víno s výraznou aromatikou a komplexností přechází od květinových tónů po tóny zralého ovoce. V chuti jemné a elegantní  
taniny, sladké koření, máta, grafit, švestky a třešně. Zraje nejdříve v 12 měsíců v 55 hl barelech a v sudech z francouzského 
dubu. Dozrává 15 měsíců na lahvi. 

 

Chateau Bel Eveque, Blondus Ricardus, Corbiere, Francie   0,75 l   495,- 
Syrah, Mourvedre, Carignan, Grenache 
Víno má intenzivní barvu s teplými cihlově červenými odlesky, bohatým vyváženým buketem s tóny lékořice, pryskyřice, 
černých lanýžů a zralých červených plodů. Chuť je hutná až pikantní s dobrou strukturou tříslovin. 100% ruční sklizně a  
extrémně dlouhé macerace. 
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