Vinný lístek / Wine List
ŠUMIVÁ VÍNA / SPARKLING WINES
Moravský Sekt ŠSV Ch.C.André Demi sec 0,75
Moravský Sekt ŠSV Ch.C.André Brut
0,75
Sekt Matthias Pinot/Chardonnay Brut
0,75

220,220,530,-

ROZLÉVANÁ VÍNA BÍLÁ - GLASS WHITE WINES
Chardonnay

0,20

29,-

ROZLÉVANÁ VÍNA ČERVENÁ - GLASS RED WINES
Merlot

0,20

29,-

MORAVSKÁ OBLAST- MORAVA WINE GROWING REGION
BÍLÁ VÍNA - WHITE WINES

Vinné sklepy Valtice
Müller Thurgau

jakostní

0,75

165,-

Velmi oblíbená odrůda, s jemnou muškátovou vůní a harmonickou chutí, s nižším
obsahem kyselin. Můžeme ji doporučit k méně výrazným předkrmům, zeleninovým
polévkám, rybám nebo k bílým měkkým sýrům.
A very popular variety, with a mild muscatel aroma and harmonious flavour, with a
lower content of acids. We can recommend it with less distinctive starters, vegetable
soups, and fish or white soft cheese.

Veltlínské zelené

jakostní

0,75

165,-

Víno má světlezelenou až lehce nažloutlou barvu. Vůně je muškátová až kořenitě
mandlová. Chuť je lahodná, jemně plná, kořenitá s příjemnou hořčinkou.
The wine is light green to yellowish in colour. Its fragrance is slightly muscatel to spicy
almond. The taste is delicious, full-bodied, and spicy with a pleasant bitter taste.

Víno Exclusive Zaječí
Hrozny nakoupené v EU, víno je vyrobené ve vinařství U kapličky v Zaječí

Rulandské šedé

jakostní

0,75

165,-

Víno ve vůni i chuti plné grepů, hrušky, kandovaného ovoce a chlebovinky s minerálním
harmonickým zakončením.
Wine in aroma and flavor full of grapefruit, pears, candied fruit and bread with mineral
harmonious finish.

Chardonnay

jakostní

0,75

165,-

Je moderní víno ze světového sortimentu. Jeho vůně je ovocná s jemnými podtóny
citrusů. V chuti je svěží, elegantní, plné a harmonické.
This is a modern wine of world-famous variety. Its bouquet is fruity with fine citrus
undertones. Its flavour is fresh, elegant, full and harmonic.

Tramín červený

jakostní

0,75

165,-

Vůně ušlechtilá jemně květinová s ovocnými tony, připomínající jižní ovoce. V chuti,
plné, extraktivní, který vhodně doplňují harmonické kyseliny.
This kind of wine has very noble light flora aroma with south fruit tones. The taste is
full, extractive by harmonic acids.

Vinselekt Michlovský
Sauvignon

kabinet

0,75

225,-

Vyzývavé aroma černého rybízu, angreštu a květu bezu je v chuti doplněno tóny
žlutého jádrového a tropického ovoce s impozantní dochutí lučního medu. suché
Challenging aroma of black currant, gooseberries and black elder blossom is in the
taste supplemented by tones of yellow pomaceous and tropical fruit with grand
aftertaste of meadow honey.

Harmonia Vini
pro zákazníky Harmonia Vini exklusivně vyrobil ing.Michlovský

Rulandské šedé

pozdní sběr

0,75

245,-

Barva tohoto vína je veselá, světle žlutá. Ve vůni vykouknou banány.mango či cukrový
meloun se ukáží rovněž v chuti. Ta je nevtíravá, lehká, příjemná, hodí se k odlehčení
a povzbuzení nálady, pro širokou společnost.
The colour of this wine is an eye-catching bright yellow. Banana tones can be found in
the nose, whereas mangos or sugar melon appear on the palate. Unobtrusive, light and
pleasant, this is a great wine for enhancing the mood of the moment for all occasions.

Vinařství M.Spěvák Velké Bílovice
Rulandské bílé

pozdní sběr

0,75

245,-

Vyzývavá vůně hrozinek, lučního medu a přezrálých hroznů je v chuti podpořena tóny
sušeného kandovaného tropického ovoce, zázvoru a vanilky, s dráždivou a
dlouhotrvající dochutí. Polosladké
The tempting aroma of raisins, meadow honey and overripe grapes is supported in the
taste with tones of dried candied tropical fruit, ginger and vanilla with an exciting and
long-lasting aftertaste.

Vinařství Přítluky
Pálava

pozdní sběr

0,75

265,-

Ve vůni se projeví banánové, citrusové a muškátové tóny. Chuť je medová,
harmonická, středně plná, s lehkou kyselinkou na konci. Toto víno může být dobrým
průvodcem celého večera , velmi se líbí ženám. Polosladké
In the aroma of this wine are shown banana and citrus tones. The taste is honey,
harmonic, middle full and with light acid at the end. This wine can be very good
company during the whole night.

Mikrosvín Mikulov
Rýnský Ryzlink

pozdní sběr

0,75

295,-

Svěží velmi lehké víno s jemnou vůní připomínající grapefruit a jablko. V ústech je
vyvážené s čerstvou kyselostí a čistým závěrem.
A fresh and very light wine with tropical fruits, such as appels or grapefruit in the
aroma. Well-balanced on the tongue, with fresh acidity and clean finish.

ITÁLIE - ITALY

Chiarli, Modena
Lambrusco chiarli bianco

0,75

150,-

Bílé perlivé víno .Ve vůni ovocné a svěží, v chuťi je ovocně jemné s bohatou bouřlivou
pěnou.Doporučujeme k desertům,salátům, k posezení s přáteli.
White sparkling wine. The smell of fruit and fresh, the taste is smooth with a rich fruity
tutbulent foam. We recommend with desserts, salads, to sit with friends.

MORAVSKÁ OBLAST- MORAVA WINE GROWING REGION
RŮŽOVÉ VÍNO - ROSÉ WINE

Vinařství M.Spěvák Velké Bílovice
Zweigeltrebe rosé pozdní sběr

0,75

225,-

Víno jak stvořené pro horký letní den, barva je sytá, brilantně rubínová, vůně po
malinách a jahodách. Na patře jemné a osvěžující. Vynikající jako aperitiv nebo jen tak
pro osvěžení. Polosladké
A perfect wine for hot summer day with deep brilliant ruby colour, raspberry and
strawberry aroma; fine and refreshing on the palate. An excellent aperitif or just simply
a refreshing drink.

MORAVSKÁ OBLAST- MORAVA WINE GROWING REGION
ČERVENÁ VÍNA - RED WINES

Víno Exclusive Zaječí
Hrozny nakoupené v EU, víno je vyrobené ve vinařství U kapličky v Zaječí

Modrý Portugal

jakostní

0,75

165,-

Ovocná vůně s projevem drobného lesního ovoce a černých jeřabin je harmonicky
laděna švestkovou peckou, originální sametovostí a vyváženými tříslovinami.
Fruity aroma with displays of small forest berries and black rowans is harmoniously
attuned by plum stone, original silkiness with balanced tannins.

Cabernet Sauvignon

jakostní

0,75

165,-

Nejoblíbenější světové červené víno. Má intenzivní rudou barvu, typickou bylinně
ovocnou vůni s tóny černého rybízu, fialek a cedrového dřeva. Chuť je mohutná,
komplexní, zakulacená zráním vína v dubových sudech. Hodí se k hutnějším úpravám
hovězího masa, k zvěřinovým specialitám a k ušlechtilým sýrům s plísní. suché
The most popular red wine in the world. It has an intensive red colour, typical herbalfruity aroma with tones of black currant, violets, and cedarn wood. Its flavour is robust,
comprehensive, rounded by maturing of the wine in oak casks. It goes well with hearty
dishes of beef meat, game specialities and ennobled blue cheese.

Vinařství Skoupil Velké Bílovice
Rulandské modré jakostní

0,75

165,-

Barva vína je granátově červená s cihlovými odstíny, vůně díky vyzrálosti hroznů
připomíná tmavé lesní ovoce s dominantními tóny jahod.Chuť je suchá, teplá a tělnatá
s ušlechtilou tříslovinou.Toto víno lze široce kombinovat s jídlem, nejlépe s pečeným
masem.
Colour of wine is garnet-red with bricky shades, smell thank to matured grapes
commemorated dark woods fruit with dominant tones of strawberry. Taste is dry,
thermal and corpulency with noble tanstuffs. This wine can be widely combinating with
meals, preferably s roast meat.

Vinařství Vl. Tetur Velké Bílovice
André

jakostní

0,75

175,-

Naše domácí odrůda, která si vyzískala velkou oblibu i v zahraničí. Projevuje se
specifickou kořenito – ovocnou vůní, v chuti pak originální tříslovinou.. Nejvhodnější
kombinace je ke steakům a masům připravovaným na grilu.
Our domestic sort of wine has obtained popularity also abroad. It demonstrates its
specific spice- fruit aroma and original tannins in taste. The optimum combination of
this wine is with steaks and grilled meat.

Moravíno Valtice
Cabernet Sauvignon výběr z hroznů

0,75

275,-

Nejoblíbenější světové červené víno. Má intenzivní rudou barvu, typickou bylinně
ovocnou vůni s tóny černého rybízu, fialek a cedrového dřeva. Chuť je mohutná,
komplexní, zakulacená zráním vína v dubových sudech. Hodí se k hutnějším úpravám
hovězího masa, k zvěřinovým specialitám a k ušlechtilým sýrům s plísní. suché
The most popular red wine in the world. It has an intensive red colour, typical herbalfruity aroma with tones of black currant, violets, and cedarn wood. Its flavour is robust,
comprehensive, rounded by maturing of the wine in oak casks. It goes well with hearty
dishes of beef meat, game specialities and ennobled blue cheese.

ŠSV Velké Pavlovice
Zweigeltrebe

výběr z hroznů

0,75

295,-

Granátová barva a ovocně kořenitá chuť nepostrádají vůně višní i jiného bobulového
ovoce. Vína jsou rozdílné plnosti. Při usměrněné sklizni je plnost výraznější a třísloviny
komplexnější, takže se dá docílit jemného a harmonického vína. polosuché
Garnet colour with spicy-fruit palate, having a full nose of sour cherries and other berry
fruit. Wines are of differing roundness. In controlled harvests they are more expressive
with more complex tannins, giving the wine a smoothness and fine balance.

ITÁLIE - ITALY

Chiarli, Modena
Lambrusco rosso

Itálie

0,75

150,-

Červené perlivé víno, pocházející z oblasti Emiglia Romagna a je ze 100% Hroznů
Lambrusca.Ve vůni je ovocné a svěží, v chuťi je ovocně jemné s bohatou bouřlivou
pěnou.Doporučujeme k desertům,salátům a darům moře.
Red little sparkling wine from Emiglia Romagna. 100% from Lambrusco grapes. In a
taste is full of fruits with rich spume. Especially good for desert.

