Vinný lístek
Šumivá vína, sekty a champagne
Bohemia Sekt demi sec nebo brut

0,75 l

320,-

Mont Blanc vino frizzante

0,75 l

250,-

U Nick Prosecco D.o.c.

0,75 l

350,-

Spago Prosecco D.o.c.

0,75 l

390,-

B&B Bouché Crémant de Limoux brut nature

0,75 l

690,-

Moët & Chandon Impérial Brut

0,75 l

1990,-

Veuve Clicquot ponsardin Brut

0,75 l

2300,-

Bílá vína
Rulandské šedé - jakostní (Vinné sklepy Zapletal) 350,Víno s lehce nazlátlou až zlatožlutou barvou, s ovocnými tóny. Ve vůni nalezneme květinové tóny, dlouhotrvající chuť s
vysokým extraktem, jemná chlebovinka, která je typická pro Rulandské odrůdy.

Chardonnay - jakostní (Vinné sklepy Zapletal) 350,Plné odrůdově výrazné aromatické víno, ovocného charakteru a zelenožluté barvy. Ve vůni tóny trávy a kopřiv,
přecházející do chuti podpořené jemnou kyselinkou.

Rulandské šedé – pozdní sběr (Vinné sklepy Zapletal) 430,Víno zlatožluté barvy, sladěného výrazného bukétu, připomínající exotické ovoce a lesní med. Chuť je harmonická,
ovocná s minerální dochutí.

Pálava – pozdní sběr (Vinné sklepy Zapletal) 440,Víno zlatožluté barvy, tramínová vůně po růžích doplněna vůní vanilky. Plné polosuché víno s nižším obsahem kyselin
a dlouho trvajícím odchodem.

Riesling Kremstal DAC Weinzieslberg (Weingut Aigner) 440,Víno je na začátku sušší, má kukuřičnou příchuť s čajovými lístky, poté nástup ovocité grapefruitové, zeleno broskvové
chuti, je to typický Riesling

Gruner Veltliner Sandgrube Kremstal (Weingut Aigner) 420,Plné víno s lehce zeleno-žluté barvy, s vůní čerstvého jablka, hrušky a chutí ovocné pecky, minerální a ovocná dochuť.

Riesling Federspiel – Wachauer Weingebirge (Weingut Schmelz) 580,Ve vůni se víno prezentuje delikátní broskví a květinami. V chuti úžasná hra kyselinky se sladkostí, citrusové
tóny, jemně žluté ovoce. Krásný zástupce typického svěžího ryzlinku z Wachau

Gruner Veltliner Kremstal (Weingut Josef Dockner) 480,Typický Veltlín s jemnou vůní jablek a lučních bylin, chutí pikantní, pepřový, vhodný k mnoha příležitostem.

Riesling Kremstal – Ried Rosengarten (Weingut Josef Dockner) 420,Jižní Kremstal je charakteristický speciálními půdními podmínkami. V důsledku toho se stávají ryzlinky rok
co rok primárně ovocnými. Ve vůni najdeme tóny peckovin, v chuti plně šťavnaté meruňky.

Růžová vína
Frankova Rosé – jakostní (Vinné sklepy Zapletal) 290,Víno elegantně narůžovělé, ve vůni tóny černého rybízu, v chuti ostružiny nebo lesní jahody.

Červená vína
Modrý Portugal - jakostní (Vinné sklepy Zapletal ) 350,Středoevropská odrůda světlejší barvy, lehčího typu s jemnou skořicovou vůní. Víno je v chuti ovocné, lehce pitelné, se
středně dlouhou dochutí.

Rulandské modré – pozdní sběr (Tibor Zapletal) 450,Barva vína je granátově červená s cihlovými okraji. Vůně připomíná tmavé lesní ovoce s dominantními tóny jahod. V

dlouhé dochuti nalezneme kandovaného ovoce, vlašský ořech, koření a rozinek.

Primitivo del Salento IGP 450,Barva vína je sytě rubínové červená, ve vůni nalézáme bobule a lesní plody. Bohaté víno střední intenzity.

Zweigelt (Weingut Aigner) 450,Toto cuvée zaujme typickým višňovým aroma, v chuti pocítíte švestkové, vanilkové a bylinkové tóny s výrazným
taninem a dřevem v dozvuku.

