Sekty

Prossecco

Bohemia Sekt Brut
suché

Prosecco DOC Mionetto
Prestige Brut - suché

Toto šumivé víno má jemnoua svěží vůni,
harmonickou chuť s příjemně vystupujícími
kyselinkami a jemné dlouhotrvající perlení.
Doporučujeme jako aperitiv a prochvíle pohody.

1 dcl

39 Kč

0,75 l

290 Kč

Bohemia Sekt Demi sec
polosuché
Toto známé polosuché šumivé víno si již více
než 40let získává milovníky sektů svou
harmonickou jemně polosuchou chutí
a svěží středně plnou květnatou vůní. Pro jeho
výrobu sekundárním kvašením ve velkých
nerezových nádobách metodou Charmat jsou
vybírána vysoce kvalitní bílá vína a ta jsou
do základního cuvée pečlivě sestavována podle
originální receptury.

Rozlévané Prosecco
1 dcl

39 Kč

0,75 l

290 Kč

dle aktuální nabídky

1 dcl

55 Kč

0,75 l

420 Kč

1 dcl

39 Kč

1,5 dcl

40 Kč

Rozlévaná vína - Bílá
Chardonnay IGT
Cantine Borga, Itálie

Bohemia Sekt nealkoholický
Doux - polosladké
Za harmonicky vyváženou chuť vděčí nealkoholický
Bohemia Sekt náročnému a šetrnému způsobu
odebrání alkoholu ve vakuu, při kterém zůstávají
nejlépe uchovány aromatické látky, sektu a vínu
vlastní. Vzdát se tak můžete alkoholu, ale ne
opojné chuti kvalitního sektu.

Špičkové Prosecco apelace D.O.C.
Treviso v kategorii Brut.
Vyniká svou svěžestí, jemným dlouhotrvajícím
perlením a svěží chutí s tóny jablka a citrusu.
Mionetto je od roku 1887 symbolem kvalitního
Prosecca a v současnosti je nejoblíbenějším
Proseccem v italské gastronomii.

1 dcl

39 Kč

0,75 l

290 Kč

Pálava, pozdní sběr
Sommelier Club - polosuché
Vyšší zlatavá barva, jemně kořenitá vůně
připomínající ananas, pěkná, čistá a ovocně
kořenitá chuť. Doporučujeme podávat k asijské
kuchyni, nepříliš sladkým dezertům,k pikantním
úpravám vepřového a drůbežího masa.

1,5 dcl

55 Kč

0,75 l

280 Kč

Bílá vína - Čechy a Morava
Chardonnay, jakostní
Chateau Bzenec - suché
Víno světle žluté barvy se zelenkavými odstíny,
odrůdově typické vůně s nádechem tropického
ovoce. Chuť tohoto vína je sametově hladká
a harmonická. Toto Chardonnay vynikne
s drůbežím masem v různých úpravách
a se smetanovými omáčkami.

1,5 dcl

40 Kč

0,75 l

230 Kč

1,5 dcl

40 Kč

0,75 l

230 Kč

Rulandské šedé, jakostní
Chateau Bzenec - suché
Víno světlejší zlatavé barvy se zelenkavými
reﬂexy, elegantní, ovocně květinové vůně
připomínající exotické plody, středně plnou,
šťavnatou a harmonickou chutí. Víno se hodí
k rybám, drůbeži či listovým salátům
doplněných masem.

Pálava Vinařství Bílkovi, Velké Bílovice
pozdní sběr - polosladké
Barva vína je světle zlatá s jemným slámovým
podtónem. Vůně je svěží, povzbudivá. Nabízí tóny
zralého letního jablka a čajové růže.
Chuť je zakulacená, plná, nasládlá. Sušené jablko
a jeho nasládlost, šťáva broskví se prolíná
s chutí citrusů.

Rulandské šedé Vinařství ZD Němčičky
zemské - suché
Ovocné víno s plnou vůní po tropických plodech
a zralých peckovin. V chuti je krásně ovocné
a šťavnaté.

Rozlévaná vína - Červená

Bílá vína - Zahraniční

Cabernet Sauvignon, pozdní sběr
Sommelier Club - suché

Grüner Veltliner „Federspiel“
Vinařství Johann Donabaum
oblast Wachau - suché

Nižší granátová barva, středně intenzivní aroma
pečeného ovoce, sušených švestek, v pozadí
s nádechem cedrového dřeva. Chuť je jemně
kořenitá, ovocitá, s delším, krásně suchým
závěrem. Chuť je jemně kořenitá, ovocitá s delším,
krásněsuchým závěrem. Doporučujeme podávat
ke steakům a pokrmům z hovězího masa.

1,5 dcl

55 Kč

0,75 l

280 Kč

Středně žlutozelená barva se stříbrnými reﬂexy.
Vůně je s jemnými tóny bylinek, čerstvého jablka
a manga. Chuť je velice komplexní s tóny jablek.
Delikátní struktura vína doplněná dlouhým
a minerálním závěrem.

0,75 l

360 Kč

0,75 l

320 Kč

0,75 l

550 Kč

Červená vína - Zahraniční
Riesling QbA Vinařství Espenhof
Německo, oblast Rheinhessen
Jemné - suché
strukturované a pikantní na patře s příjemným
poměrem kyselinky a zbytkového cukru.
Kořenitá a minerální dochuť.

Sauvignon blanc Vinařství Sileni Estates
Nový Zéland
oblast Marlborough - suché
Výrazná, ovocná a odrůdově typická vůně s tóny
zralých citrusů, trávy a zralého angreštu.
V chuti je mladé, svěží a suché. Řízný, ovocný
a odrůdový charakter.

Pinot Grigio D.O.C. „Castel Firmian“
Vinařství Mezzacorona
oblast Trentino - suché
Toto víno se vyznačuje slámově žlutou barvou
a křupavou ovocnou chutí s náznaky heřmánku
a hrušky Williams. Suchý a elegantní s jemnou
kyselinkou.

Malbec, Doña Paula
Mendoza, Argentina - suché
0,75 l

0,75 l

420 Kč

420 Kč

Zdařilý Malbec, který se vyznačuje plností, vůní zralého
černého ovoce a sladkého dřeva. V chuti je skvěle
0,75 l
vyvážen, má pevnou strukturu a dlouhou dochuť,
která se opírá o sladké taniny v závěru. Hrozny
pocházejí z vinice v oblasti Altamira ve vinařském regionu
Mendoza. Dobře doprovodí steaky, pokrmy z hovězího
masa a pokrmy s rajčatovými omáčkami.

Quatro cuveé Vinařství Montgras,
oblast Colchagua, suché/dry

Cuveé Cabernet Sauvignon, Carmenere, Malbec a Syrah. 0,75 l
Plné, vyvážené víno s komplexní aroma lesních plodů
a jemnou kyselinkou v závěru.

0,75 l

340 Kč

530 Kč

520 Kč

Réserve du Cochonnet rouge
Vinařství Vignerons de la Vicomté,
Languedoc, suché/dry
Cuvée odrůd Cabernet Sauvignon a Syrah. Hluboká,
tmavě červená barva, vůně zralých, tmavých bobulí
s jemnou příchutí čerstvých bylin Provence. Velmi
silný, ale přesto elegantní na patře, plná
a ovocná dochuť.

Syrah IGP Vinařství Envyfol,
oblast Côtes du Rhône - suché
Toto víno je výtečná směsice slavného klasického stylu
s hustým černým ovocem typickým pro Syrah
z jižní Francie.

0,75 l

380 Kč

0,75 l

320 Kč

