VÍNNA KARTA
WINE CARD

VÍNA / WINES
POHÁR VÍNA / BY THE GLASS
biele, červené, ružové

0,1 l
0,75 l

2,20 €
15 €

0,75 l

210 €

0,75 l

21 €

0,75 l

20 €

0,75 l

18 €

0,75 l

14 €

0,75 l

12 €

ŠUMIVÉ VÍNA / SPARKLING WINES
DOM PERIGNON VINTAGE
Moet & Chandon (FR)

Svetložltá farba so zeleným odleskom. Svieže v nose s
citrusovými tónmi doplnenými kvetinovou aromatikou a
drobným bobuľovým ovocím. V chuti elegantné, guľaté
a veľmi harmonické.

HACAJ SEKT BRUT
Hacaj

Svetložltá farba s krémovou penou. Vôňa čerstvého
jablka a jablkovej štrúdle. Jasný tón citrónovej kyselinky
v chuti zaguľatený toastovým tónom.

PROSECCO TREVISO
Ca di Rajo (ITA)
DOC Extra dry

Slamovožltá farba so zlatými okrajmi. Nezameniteľná
ovocná aromatika s tónmi jabĺk, kvetov, medu. Uhladená
a jemná chuť, s jemne nasladlou dochuťou a príjemným
perzistentným perlením.

PROSECCO FRIZZANTE
Ca di Rajo (ITA)
DOC Extra dry

Ľahká slamovožltá farba so zelenými odleskami.
Aromatika je veľmi jemná, s florálnymi tónmi a stopami
zeleného jablka.

HUBERT DE LUXE
Hubert

Pripravuje sa metódou asti a je zložené z aromatických
odrôd bielych vín Irsai Oliver, Muškát Ottonel a Moravský
muškát. Svieža žltá farba, aromatická vôňa, muškátový
buket a lahodná sladká chuť sú dôvodom, prečo by fľaša
De Luxe nemala chýbať ani na jednej oslave.

HUBER CLUB BRUT
Hubert

Zmiešaním troch špecifických vín Rizlingu vlašského,
Veltlínskeho zeleného a Müller Thurgau vzniká svieža,
harmonická chuť, ktorá robí sekt výnimočným. Skvelo sa
hodí k morským plodom a rybám.

BIELE VÍNA / WHITE WINES
DEVÍN

Víno M. Dudo
CHOP, polosuché
Slovenský novošľachtenec. Má peknú žltozelenú
farbu. Buket je odrodovo korenistý, ovocno-kvetinový
s nádychom lúčnych kvetov. V chuti sa prejavuje zmes
exotického ovocia a jemný zvyšok prírodného cukru.

0,75 l

24 €

0,75 l

21 €

0,75 l

20 €

0,75 l

20 €

0,75 l

20 €

0,75 l

19 €

SAUVIGNON BLANC
CELLAR SELECTION
Sileni (NZ)
suché

V aromatike sa pekne ukazujú tóny marakuje a
citrusového ovocia s podtónom egrešov. Chuť je
vyvážená, má príjemnú sviežosť a dlhú dochuť.

RIZLING VLAŠSKÝ
Berta rodinné vinárstvo
CHOP, suché

Vôňa pôsobí sviežo, po chvíli sa rozvinie do medových
tónov. Chuť je čistá, svieža a ľahká s príjemným prejavom
sviežej, pikantnej kyselinky.

PINOT BLANC
Tajna V&W
CHOP, polosuché

Žlto-zelenkastý farebný odtieň a príťažlivá vôňa
jablkového pité s vanilkovým cukrom zanechajú
jedinečný prvý dojem. Stredne plná chuť vína pripomína
tóny kandizovaných jabĺk a pistácií so stopami škorice
a zázvoru.

PÁLAVA

Velkeer Winery
CHOP, polosuché
Atraktívnu tmavorubínovú farbu sprevádza intenzívna
a vzájomne pestrá škála vône korenín, čierneho ovocia
a čerstvo pomletého maku. V stredne plnej, ale ovocnej
chuti nájdeme jemné stopy čerstvo pomletej papriky a
šťavnatú chuť čiernych ríbezlí.

RIZLING RÝNSKY

Zámocké vinárstvo Šimák
CHOP, suché
Víno má brilantný odtieň žltozelenej farby. Čerstvo
rozkvitnutá lipa a marhuľový med vo vôni. Skutoční znalci
ocenia jeho kerozínový charakter, ktorý má v genetickej
výbave. Víno vďaka ideálnemu balansu medzi kyselinkou
a zvyškovým cukrom pôsobí skutočne elegantne.

GRUNER VELTLINER
Allacher (AT)
suché

Ľahký a korenistý – taký je tento veltlínik v jeho originálnej
podobe. Ponúka čistý pôžitok v nekomplikovanej podobe
a dá sa párovať k rôznym jedlám.

0,75 l

18 €

0,75 l

18 €

0,75 l

16 €

0,75 l

16 €

0,75 l

20 €

0,75 l

16 €

PINOT GRIGIO

Castel Firmian (ITA)
DOC, suché
Svetlá, slamovožltá farba s atraktívnou vôňou citrusových
plodov, broskýň a medového melónu. Stredne bohaté,
ovocné a priame v chuti s kopou ovocných tónov a
pikantnou kyselinkou v závere.

SAUVIGNON
Velkeer Winery
CHOP, suché

Svetlá zelenožltá farba. Vôňa krásne ukazuje tóny
starosvetského sauvignonu. Chuť je svieža, pevná s
jemným minerálnym záverom.

CHARDONNAY
Santa Rita (CHI)
suché

Svieža zelenožltá farba vína s vzývajúcou vôňou žltých
jabĺk, mandarinky a dozretého melónu. Osviežujúce v
chuti s jemným záverom.

RUŽOVÉ VÍNA / ROSÉ WINES
CABERNET SAUVIGNON
Zámocké vinárstvo Šimák
CHOP, sladké

Víno s výraznou vôňou po jahodách a dochuťou
čerstvých lesných malín. Ideálny partner k zmrzline, ale
aj počas celého romantického večera.

DUNAJ

Velkeer Winery
CHOP, polosuché
Výrazný odtieň dozrievajúcich čerešní, aróma plná
lesných malín, jahôd a čučoriedok, v chuti doplnená o
grapefruitové tóny.

ČERVENÉ VÍNA / RED WINES
CHATEAUNEUF-DU-PAPE
Château Maucoil (FR)
suché

Rubínová farba s ružovým odleskom. V nose nástup
sladkého drievka a čierneho korenia s prekvapivými
tónmi trávy, mentolu a ovocným záverom v podobe
jahôd, čerešení a ríbezlí. Chuť má jemné taníny s
výraznou sviežosťou a dlhou dochuťou.

0,75 l

55 €

0,75 l

42 €

0,75 l

33 €

0,75 l

24 €

0,75 l

24 €

0,75 l

22 €

BROLIO CHIANTI CLASSICO
Barone Ricasoli (ITA)
DOCG, suché

Brilantná rubínovo červená farba. Aromatika je výrazne
ovocná s nádychom čerešní, višní, moruše a pelendreku.
V chuti je mäkké a svieže s rovnováhou medzi alkoholom,
tanínmi a kyselinkami. Dochuť je stredne dlhá.

DUNAJ

V&W Tajná
CHOP, suché
Tmavý fialovočervený farebný odtieň s bordovou iskrou.
Bohatý aromatický profi l vína obsahuje tóny borievok,
černíc, moruše, sliviek, kože a čiernej kávy. Pikantnej
výrazne dlhej chuti dominujú ovocné taníny s alkoholom,
po doznení ktorých na podnebí zostanú noty pražených
mandlí, horkej čokolády a dreva.

CABERNET SAUVIGNON
Chateau Rúbaň
CHOP, suché

Rubínovo granátová farba jemného odtieňa s príťažlivou
ovocnou vôňou, najmä tónmi cassis a čierneho
bobuľového ovocia a decentnou korenistosťou. Chuť
vína je odrodovo ovocná, s lahodnými tónmi čiernych
ríbezlí a grafitu, podporená harmonickou štruktúrou
kyselín a tanínov.

DOÑA PAULA ESTATE MALBEC
Viña Doña Paula (ARG)
suché

Slamovožltá farba so zelenými nuansami. V nose svieže
tóny jabĺk a hrušiek. Chuť je iskrivá a svieža guľatou
finesou v závere.

FRANKOVKA MODRÁ BARRIQUE
Zámocké vinárstvo Šimák
CHOP, suché

Viac vrstevná aromatika so širokým spektrom chuti je
daná jedinečným terroir obce Svodín, kde sa vo vinici
narodila. Vonia dotykom čokolády, praženej kávy a
vanilkou. Noblesu jej dodal barikový sud Sequin Moreau.

PRIMITIVO PIGNATARO
Tagaro (ITA)
IGP, suché

Intenzívna červená farba s fialovým odleskom. V
aromatike vystupujú svieže tóny ríbezlí, černíc s
príjemným nástupom muškátového oriešku, pelendreku,
vanilkovej čokolády. Nižší level alkoholu je pekne
naviazaný na sviežu kyselinku, ktorá dotvára vyváženú a
dlhú ovocnú dochuť.

0,75 l

20 €

0,75 l

20 €

ALTOS IBERICOS CRIANZA
Miquel Torres (ESP)
suché

Muškát moravský plný šťavnatého exotického ovocia. Vo
vôni dominuje cukrový melón a mango doplnené zrelou
broskyňou. Príjemne šťavnatá a svieža chuť s mierne
korenistým záverom.

Ceny sú uvedené s DPH a účtované v EUR.
The price are stated with VAT and in EUR.
Nápojový lístok je platný od 1.6.2019. Card is valid from 1.6.2019
Nápojový lístok zostavila a ceny kalkulovala: Brejková Dana

