
Sekty 
 

Prosecco di Valdobbiadene - Casa Coste Piane - Veneto  590 Kč  

Hrozny musí být rychle oddělený od slupky, aby si víno uchovalo čerstvost a vůni. Toto víno je 

čisté a elegantní. V ústech suché, minerální s příjemnou kyselinkou. 
 

 

 

Znovín Classic sekt - Brut, Demi - Znovín Znojmo  269 Kč  

Moderní, svěží sekt s typickou pikantností a vůní odrůdy Veltlínské zelené, ze kterého je vyroben. 

Vyrovnaný, plný, biskovitý. 
 

 

 

Sekt Volařík - Brut - Vinařství Volařík - Mikulov  590 Kč  

V barvě sytě žlutý mok s počáteční svěží ovocito-minerální vůní Vás překvapí chlebovitým koncem. 

Delší doba kvasu se projevuje v chuti minerální slaností a dlouhým a jemným perlením. 

 

 

Hort sekt cuvée Chardonnay, Pinot blanc                                       599 Kč                           
 Cuveé Pinot blanc a Chardonnay bylo vyrobeno tradiční metodou kvašení v lahvi. Sekt vznikl ve 
spolupráci s Hubertem Hartmannem z Francie. 
 

 

 

 

 

Champagne 
 

Collet - Grande Art - Brut                                         1 650,00 Kč  

Složení: 40 % Chardonnay, 40 % Pinot Noir a 20 % Pinot Meunier. Toto šampaňské pozvedne 

ducha a stimuluje kreativitu. Je lehké sovocným rázem, čisté a svěží. Velmi jemné a vytrvalé 

perlení. Ve vůni lehce ovoce, snad nektarinka a zralé jablko. V chuti čisté s minerálními tóny, 

které tomuto vínu propůjčil vyšší podíl Chardonnay. 

 

 
 

Collet - blanc de blancs - Brut                                  1 999,00 Kč  

Příjemné 100% Chardonnay světle zlatožluté barvy. Jemná sladká, květinově delikátní vůně. Na 

patře osloví charakteristické tónycitrusových plodů a květů akátu. Chuť má velkou jemnost, je 

kultivovaně vyvážené a končí nádhernou rovnováhou.  

 

 

 



 

Rozlévaná vína 
 

Malvasia - Valencia - Španělsko "Baronía de Turís" 0,2l/1l 38,-/190 Kč  

… vyrobeno z ručně sbíraných hroznů Malvasia, ve chvíli, kdy dosáhnou optimální zralosti, dobrých 

kyselin a vyváženého cukru. Jasně světle žlutá barva s nádechem do zelena. Středně intenzivní 

vůně, aroma letního ovoce. V úvodu osloví tóny broskve a následuje delikátní chuť citrusových 

plodů.  
 

 

 

Rosado Tempranillo - Navarro López - La Mancha 0,2l/ 1l 48,-/240 Kč  

… víno má krásně sytě jahodově růžovou barvu. Má příjemnou, harmonickou vůni s výraznými tóny 

jahod a malin. V chuti převládají tóny čerstvě zralého ovoce s dotekem ostružiny a sladkosti. 

Rosé je dobře vyvážené, s příjemnou kyselinkou a jemnou chutí. 

 
 

 

Tempranillo - Valencia - Španělsko "Baronía de Turís" 0,2l/ 1l 38,-/190 Kč  

… víno je vyrobené z ručně sbíraných hroznů Tempranilllo ve chvíli, kdy hrozny dozrají do 

optimálního stavu. Zářivá červená rubínová barva s nádechem do fialova. Středně aromatická 

intenzita s aroma červeného ovoce. Chuť vyrovnaná s dobrým taninem. Víno má středně plnou 

chuť s příjemným koncem. 
 

 

 

Frizzantino Trebbiano 0,2l/ 1l                                      38,-/190 Kč  

Sladké jemně šumivé víno světle žluté barvy, příjemné a ovocné chuti. 
 

 

 

Frizzantino Trebbiano 0,2l/ 1l                                      38,-/190 Kč  

Mírně šumivé sladké víno, červené barvy s růžovou pěnou a bohatým perlením. Příjemně svěží s 

ovocnou, výraznou vůní. Pro svou lahodnou, jemnou a harmonickou chuť je ideální ke všem druhům 

jídla po celý den. 
 

 

 

 

 

 

 



 Rodinné vinařství Sedlák 

 

                                                             
 

Rulandské šedé - moravské zemské víno 2013                                                               
 

259 Kč  

bílé víno - polosuché 

 

Barva: zlatozelená 

Vůně: jemná vůně přezrálého banánu, lučního medu s podmanivostí pečené hrušky  

Chuť: vyvážená, plná, harmonická s tóny limetky, grepu a příjemným nasládlým dovětkem 
 

 

Sauvignon - moravské zemské víno 2014  259 Kč  

bílé víno - suché 

 

Barva: zelenkavě nazlátlá 

Vůně: jemná s nádechem broskve, angreštu a černého rybízu 

Chuť: příjemná ovocná s jemnou grepovou kyselinkou 

 

 

Cabernet Moravia - moravské zemské víno 2013  259 Kč  

červené víno - suché 

 

Barva: tmavě červená 

Vůně: bohaté cabernetové aroma, které přechází do ovocných vůní 

Chuť: připomíná lesní ostružiny, višně, chuť s harmonickou a příjemnou tříslovinou 

 

Dornfelder - Moravské zemské víno 2013  279 Kč  

 

Vinařství Mádl 

Frankovka rosé kabinet -2013  259 Kč  
 

Víno velmi jemné lososové barvy. Ve vůni je možné najít tóny malin a třešní nebo třešňové kostky, 

na konci vůni hruškového kompotu. V chuti jsou nejpatrnější třešně a maliny.  

 

Vhodné na jarní a letní posezení u salátů nebo ovocné zmrzliny. 

 

 



Vinařství Volařík – Mikulov 

 

Veltlínské červené rané - pozdní sběr - 2014 349 Kč  

Víno je žlutozelené barvy. V první chvíli Vás zaujme nádherná mladá a svěží ovocitá vůně se slanou 

dochutí. Víno si vychutnejte plnými doušky v klidu a pohodě 

 
Ryzlink rýnský - pozdní sběr - 2012 ( PURMICE ) 

589 Kč  

Hezká zlatavá barva, vysoká viskozita. V středně intenzivní velmi příjemné vůni lípa a med, velmi 

plné. V lahodné chuti velmi zajímavá hořčinka. Dochuť střední až delší... 
 

Tramín červený - výběr z hroznů - 2014 419 Kč  

Velice zajímavý tramín díky netypické grepové aromatice a vůni líčí s podtónem fialek. Chuť je 

plná s minerálně grepovým tónem. 

 

 
Vinař Josef Valihrach – Krumvíř 
 

Muškát Ottonel - pozdní sběr - 2008  399 Kč 

Víno má velmi jemnou, muškátovou vůni. Chuť je středně plná a harmonická, kratší dojem, víno má 

nižší obsah kyselin. 
 

 

Pálava - pozdní sběr - 2009 429,00 Kč 

…odrůda vyšlechtěná křížením Tramínu a Müller Thurgau. Tento představitel české aromatické 

odrůdy osloví ve vůni připomínající květy černého bezu, citrónové kůry. V chuti je plné s tóny 

růžiček a kandovaného ovoce. 

 
 

Chardonnay - výběr z hroznů - 2007  899 Kč  

… výrazné víno v chuti kořenité, extraktivní, plné, harmonické s vyšším obsahem kyselin. Najdeme 

v něm široké spektrum vůní od typu rozkvetlé louky, lískového ořechu, ale až po medové tóny. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Modrý sklep – Nový Šaldorf 
 

Sauvignon - pozdní sběr - 2011 ( zlatá řada) 399 Kč  

Vůni vína provází černorybízové až broskvové tóny, chuť je ovocitá, výrazně svěží, plná s 

kořenitou dochutí rovněž připomínající černý rybíz s lehkou broskví a angrešt. Víno je svěží díky 

kyselinám, která dávají perspektivu k dalšímu ležení.  

 

 

Rulandské šedé - pozdní sběr - 2011 ( zlatá řada)    399 Kč  

Po zakroužení ve sklence vidíme olejové kapiláry – znak vysoké extraktivnosti vína.Ve vůni 

můžeme najít mučenkové a hruškové tóny. Chuť provází intenzívní plnost, svěží kyseliny a 

medovost. Je vínem předurčeným k dlouholetému zrání. 

 

Tramín červený 2008 -výběr z hroznů   369 Kč  

… pochází z Itálie. Víno zlatožluté barvy, patří mezi vysoce kvalitní vína. Je velmi plné, silně 

kořenité s nižší kyselinou. Vůně je výrazně kořenitá až květnatá (růže, fialky). 

 
 

Moravská vína červená  - Tomáš Krist 
 

Jakostní 

Modrý Portugal - Tomáš Krist - Milotice 199 Kč 

… velmi lahodné víno rubínové barvy, jemné vůně, až květinová. Příjemné, pitelné víno s nižším 

obsahem kyselin a tříslovin. 

Zweigeltrebe - Tomáš Krist - Milotice 199 Kč 

…rakouská odrůda vzniklá křížením Frankovky a Svatovavřineckého. Víno středně syté barvy s 

fialovým odstínem, ovocné vůně, mívá vyšší obsah kyselin a tříslovin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šlechtitelská stanice – Velké Pavlovice 
 

Svatovavřinecké - pozdní sběr - 2011  349 Kč  

… pochází pravděpodobně z Francie. Má sytě červenou barvu, která může přecházet až do tmavě 

rubínové. Chuť je plná, příjemně natrpklá s harmonickým poměrem tříslovin a kyselin. Příjemný 

buket a lahodná vůně připomíná sušené švestky i povidla. 
 

 

André - pozdní sběr - 2011 499 Kč 

Odrůda vyšlechtěná na naší šlechtitelské stanici, jako kříženec Frankovky a Svatovavřineckého. 

Výborné klimatické a půdní podmínky předurčené na pěstování modrých odrůd, mladý vinohrad a 

cíleně redukovaná sklizeň, dali základ vzniku vysoce barevnému konstruktivnímu vínu s vůní lesního 

ovoce, se strukturovanou taninovou chutí.  
 

 

 
Vinařství Vladimír Tetur – Velké Bílovice 

BB Cuvée Laďa                     699 Kč  

BB Cuvée Laďa je složeno z odrůd Cabernet Sauvignon a Rulandské modré v poměru 50:50. Jejich 

hrozny byly sklizeny v roce 2007, dozrály do kvality pozdní sběr. Dlouhých 30 měsíců bylo víno 

šlechtěno v sudech typu barrique vyrobených v renomovaných francouzských bednářstvích 

Nadalie a Seguin Moreau. Barva je tmavá, granátová a jiskrnná. Vůně dřevitá, avšak znatelně 

jemnější, kultivovanější, Tóny připomínající hořkou čokoládu. Chuť zůstala uhlazená, byla však 

harmoničtější, přesto svíravá a tříslovitá. V neuvěřitelné šíři tónů košatá, rozvinutá i pestrá 

zároveň. 
 

 

 

 

 

Dornfelder - barrique   2007 389 Kč  

Víno má vysokou barvu , v chuti i vůni cítíme višňové a šípkové tóny. Víno leželo 12 měsíců v 

barikovém sudu a tak získalo větší mohutnost. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



Zahraniční vína 
 

Francie 
 

Chablis AOC - DOMEINE DE MAUPERTHUIS 699 Kč  

... Víno světle žluté barvy s nepatrnými zelinkavými nádechy. Čistá, elegantní vůně květin, zralých 

citrusů a broskve. Na patře je příjemně svěží, bohaté, komplexní, s jemnou kyselinkou. 
 

Bourgogne Pinot Noir - Grande Reserve  499 Kč  

… tento 100% Pinot Noire má jemnou rubínovou barvu. Velmi dobře vyvážené víno s jemnou 

tříselnou strukturou s tóny černých třešní, vyzrálého ovoce a kořenitosti. 
 

Château DE VERT LUSSAC - SAINT - EMILION A.O.C 459 Kč  

50% Merlot, 40% Cabernet frank, 10% Cabernet Sauvignon  

… středně plné víno tmavě-červené barvy. Příjemné a komplexní aroma třešní a peckovitého 

ovoce,s dotekem koření a hořké čokolády.  

 

Itálie 
 

Pinot Grigio Trentino CRU DOC - Ca´ Montini - Veneto  399 Kč  

… typické víno pro sever Itálie. Víno světle žluté barvy, s vyrovnanou kyselinkou. Víno má svůj 

ovocný charakter s tóny květů a citrusů. 
 

 

Chianti Rufina Riserva DOCG - Dreolino - Toscana 589 Kč  

...Chianti tmavě červené barvy s jantarovými nádechy. Plné, komplexní a vyvážené víno, s 

intenzivním aroma bobulového ovoce, vanilky a dotekem dřeva. 

Je postaveno z 90% na odrůdě Sangiovese a doplněno 10% odrůdou Colorino. Zrálo 13 měsíců na 

francouzských dubových sudech.  

 

Argentina 
 

Malbec - Altos Hormigas - Mendoza 359 Kč  

… tmavě rubínová barva a bohatá hluboká vůně. Zralé ovoce se špetkou třešní a  

ostružiny. Víno má na patře plnou a vyrovnanou chuť s příjemnou čerstvostí a trvalostí dává velmi 

příjemné a harmonické víno. 
 

 

 
 
 

 

http://www.global-wines.cz/www/vyrobci.php3?id=52


Quimera - Achaval - Mendoza                                                         999 Kč 

... víno rubínovo-červené barvy s ovocnými tóny malin, červeného rybízu a ostružin.  

V chuti se znovu objeví ovoce, doplněné květinovým nádechem a výrazným minerálním podtextem. 

Víno je příjemně dlouhé, složené z 37 % Malbecu, 28 % Merlotu, 25 % Cabernet Sauvignon a 10 % 

Cabernet Franc. 
 

 

Kalifornie 
 

Zinfandel - Woodhaven 299 Kč  

... tmavě rubínová barva s charakteristickou vůní ostružiny, akácie a koření. Na patru je plné a , s 

vůní z třešní, ostružiny, koření a špetky vanilky. Víno má delikátní tříslovinu, v závěru doplněné 

nasládlými taniny. 
 

 

 

Španělsko 
 

LAN Reserva Tinto - Lan - Rioja  569 Kč  

… víno zrálo nejméně 12 měsíců na amerických a francouzských dubových sudech a poté 24 

měsíců v láhvi. V barvě je tmavě červené. Ve vůni a v chuti nalezneme nazrálé tmavě červené 

třešně, vyzrálé ovocné tóny a povidla Víno doprovází příjemná a vyvážená kyselina a jemné 

třísloviny. 
 

 

Culmen Reserva DOCa - Lan - Rioja 2900 Kč 

... 85% Tempranillo, 15% Graciano. Toto víno je výsledek důkladného výběru hroznů ze  

40 –60 let staré vinice Pago El Rincon. Hrozny byly sbírány ručně, když dosáhli optimální zralosti. 

Toto víno zrálo 18 měsíců v nových francouzských dubových sudech a pak 18 měsíců na lahvi 

získávalo láhvovou zralost. V barvě je víno intenzivní, tmavé barvy. Osloví kořeněné, pražené a 

ovocné vůně, s minerálními tóny. Na chuti je široký a komplexní, výrazný na patře. Dobrá a jasně 

uspořádaná kyselina, doplněná příjemným a sladkým taninem. Výrazné tóny zralého ovoce, se 

špetkami švestek, třešní a divokých višní. Víno zanechá dlouhý a táhlý konec, který si dovolí 

pamatovat všechny chutě a ukáže ohromnou osobnost tohoto vína. Omezená edice 19.800 láhví. 

Culmen Reserva byla ohodnocena 96 body. 

 

Chile 
 

Sauvignon Blanc - Valdemoro - Torreon de Paredes 299 Kč 

… slámově žlutá barva se zelenými odlesky. Víno má intenzivní vůni citrusových plodů a broskve. V 

chuti je svěží s ovocným charakterem. Jemná kyselinka a delikátní závěr z tohoto Sauvignonu činí 

velmi příjemné, pitelné vínko. 
 

 



Chardonnay - Rengo - Torreon de Paredes 329 Kč 

… lehce žlutá barva se zlatými podtexty. Toto víno ukáže tropické ovocné vůně jako ananas a 

banán, stejně jako květinové tóny. Mladé, čerstvé a ovocné Chardonnay příjemně vybalancované 

na patru. 
 

 

Merlot - Reserva - Torreon de Paredes 369 Kč 

… víno rubínové barvy s tmavou fialkou. Ve vůni najdeme příjemné tóny zralého černého ovoce, 

třešní a moruše. V chuti je víno příjemně svěží, hladké s ovocnými tóny.  
 

 

Cabernet Sauvignon - Reserva - Torreon de Paredes 399 Kč 

… víno zrálo ve francouzských dubových sudech po dobu12 měsíců. Hluboká rubínová barva. Vůně 

červeného ovoce s příjemnou vanilkou a nádechem černé čokolády. Pevná tříslovina a dlouhý 

konec.  
 

Austrálie 
 

Chardonnay - BLEASDALE - Langhorne Creeek 439 Kč  

… sytá zlatá barva předurčuje plné a komplexní víno s výrazným tropickým ovocem, melounu a 

zralé hrušky, tělo je plné a zakulacené, citlivá práce s dubem. 
 

Bremerview Shiraz - BLEASDALE - Langhorne Creeek 459 Kč  

… suchý, plný australský Shiraz, který dává charakteristické aroma ostružin, exotického koření a 

zemitých tříslovin, zvládne 5 let zrání, pak se projeví nádherné tóny hořké čokolády.  
 

Frank Potts - BLEASDALE - Langhorne Creeek 899 Kč  

… vlajková loď vinařství. Mohutné, syté víno z odrůd Cabernet Sauvignon, které doplňuje v 

jednotlivých ročnících různé proporce odrůd Malbec, Cabernet Franc a Petit Verdot. Toto víno 

zachytilo jedinečnost místa, je plně ovocné se zralými tříslovinami a výborně zakomponovaným 

arómatem nového dubového sudu. 
 

 

 

Nový Zéland 
 

Sauvignon Blanc “Dillons Point” Marlborough 559 Kč  

... příjemný Sauvignon Blanc z Marlborough s jasně slámově-zelinkavou barvou. Ve víně nalezneme 

bohatou škálu čerstvých citrusů a tropických plodů. V chuti je bohatý a plný, vynikající rovnováhy 

ovoce a kyseliny. 
 

 

 



Portugalsko 
Portal Cellar Reserve Port 0,04l 125 Kč  

Jedinečná směs výběrového Portského vína, které zrálo 4-6 let v sudech a poté ho osobně 

namíchal sklepmistr Paulo Coutinho společně s Jeremy Bullem, hlavním blend managerem. 

Výsledkem jsou vysoce výrazné ovocné tóny, doplněné čokoládou. 
 

 

Portal Vintage Port 2003 0,04l 149 Kč  

Má velmi tmavou barvu. Převládá vůně švestek, doplněná tóny čokolády a koření. Je velmi 

vyrovnané, s hedvábným koncem, pevnými taniny a dobrou délkou. Velice elegantní! Chcete-li, 

můžete spojit s vaší oblíbenou čokoládou, sýrem či doutníkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                    ITÁLIE 
 
                           Via del Vino , která pro Vás osobně vybírá 
odborník Flemming Laugesen 
 
Prosecco di Valdobbiadene - Casa Coste Piane - Veneto                       590 Kč 
… hrozny musí být rychle oddělený od slupky, aby si víno uchovalo čerstvost a vůni. Toto 

víno je čisté a elegantní. V ústech suché, minerální s příjemnou kyselinkou. 

 

Montenidoli  Vinbrusco  -  Toscana 419 Kč 

Malá vinařská farma založená od roku 1965 se nachází v Montenidoli (česky: hora 

ptačích hnízd) v malebné krajině v samém srdci Toskánska. Produkuje devět vín z odrůd 

Vernaccia (Tradizionale – Fiore – Carato) a tradiční toskánská vína z odrůd Chianti (Il 

Garrulo – Montenidoli – Sono Montenidoli). Třemi víny z historických odrůd Canaiuolo, Il 

Templare a Vinbrusco se firma hlásí k autochtonním kořenům vinařské výroby. 

 

Vallagarina bianco „ Anisos ” IGT 2008 Eugenio Rosi 0.75 l               695 Kč 

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy Pinot Bianci, Chardonnay a Nossiola 

vypěstovaných na vinicích italské vinařské oblasti Trentino - Vallagarina 
 

Údolí Vallagarina v Trentinu je po staletí tradiční vinařskou oblastí Itálie. Ještě dnes 

zde máme možnost objevit celou řadu původních odrůd, které dávají velice zajímavá a 

charakteristická vína. Místní čedičové půdy  

jsou jediným místem v Itálii, kde roste odrůda Marzemino, která je pro tuto oblast 

nejvýznamnější a nejtradičnější. Vinařství DeTarczal dnes patří mezi nejlepší pěstitele a 

vinaře této odrůdy. Vinařství původně  

obhospodařovali knížata Alberti, kteří usedlost přenechali rodině dell´Adami a De 

Tarczal, kteří ji spravují od dob vlády Marie Terezie. Vinice se nacházejí ve svazích na 

levém břehu řeky Adige, kde se pěstuje réva  

již od 17. století. Vinifikují se pouze hrozny z vlastních vinic. DeTarczal upřednostňuje 

tradiční způsoby vinifikace s cílem čistého projevu odrůdy a původu hroznů ve víně. Vína 

DeTarczal jsou velice zajímavá,  

tradiční, s krásnou typičností pro kraj, kde se zrodila. 
 

Manzoni 2010, Elisabetta Foradori - Nosiola   1190 Kč   
… typické víno pro sever Itálie. Víno světle žluté barvy, s vyrovnanou kyselinkou. Víno má 

svůj ovocný charakter s tóny květů a citrusů. Historický kříženec odrůd Rieslingu 

Rýnského a Rulandského Bílého, který získával svůj opodstatněný terroir v Trentinu 

posledních 100 let. Přední přírodní vinařka světa Elisabetta Foradori pevně věří v 

potenciál této odrůdy. Získala pro ni pozemek z názvem Fontana Santa, kde tato odrůda 

může docílit vrcholný výraz své odrůdovosti. 

 



 
Doná Noir 2007, Elisabetta Foradori  

   1 690 Kč   

… typické víno pro sever Itálie. Červené tiché vino vyrobené z hroznů vinné revy odrůdy 

Pinot Noir ( Pinot Nero, u nás Rulandské modré ) vypěstovaných na vinicích italské 

vinařské oblasti Trentino - Alto Adige 

 

Elisabetta Foradori Teroldego Rotaliano DOC   890  Kč   
Temné, kořenité, tělnaté víno vyzařuje čistou ovocnost mísící se s černým pepřem a 

bylinkami. Krásné víno z Dolomit. 

 

Elisabetta Foradori se v poslední době stala italskou top superstar mezi vinaři. 

Bezpochyby je nejlepší producentkou vín z odrůdy Teroldego v celé Itálii. Teroldego je 

jedna z nejstarších a nejlepších tradičních odrůd Apeninského poloostrova. Geneticky je 

tato odrůda příbuzná se Syrahem a v údolích severních trentinských hor dosahuje 

vrcholné kvality v zóně zvané Campo Rotaliano. 

 

Elisabetta Foradori Granato Dolomiti Rosso IGT                              1490 Kč 

Temně rubínové, kořenité, tělnaté a komplexní víno vyzařuje čistou ovocnost mísící se s 

černým pepřem a bylinkami. Krásné víno z Dolomit. Ve víně se snoubí elegance ženské 

ruky paní Elisabetty, která tato vína připravuje v souladu s biodynamickým způsobem 

hospodaření, s horskou svěžestí. 

 

Elisabetta Foradori se v poslední době stala italskou top superstar mezi vinaři. 

Bezpochyby je nejlepší producentkou vín z odrůdy Teroldego v celé Itálii. Teroldego je 

jedna z nejstarších a nejlepších tradičních odrůd Apeninského poloostrova. Geneticky je 

tato odrůda příbuzná se Syrahem a v údolích severních trentinských hor dosahuje 

vrcholné kvality v zóně zvané Campo Rotaliano. 

 

Catarrato 2010, Valdibela                                                                     419 Kč 

...místní sicilská odrůda roste v údolí Valle del Belice ve vnitrozemí Sicílie 550 m nad 

mořem chráněna od horkých Saharských větrů. 

Díky vyšší nadm. výšce je zachována přirozená svěžest ve víně. 

 

Alto Adige DOC Hartmann Doná  2008                                              790 Kč 

Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy Pinot Blanc, Müller 

Thurgau,Sauvignon Blanc a Riesling vypěstovaných na vinicích italské vinařské oblasti 

Trentino - Alto Adige  - suché 

 

 



 

Vino Nobile di Montepulciano Riserva DOCG 2006                            899 Kč 

 Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy Sangiovesse,Colorino,Mammolo, 

vypěstovaných na vinicích italské vinařské oblasti Toskánsko-Montepulciano 

 

 
Kerasos 2010, Valdibella                                                                     399 Kč 

100% Nero D’avola. Autentické víno z vnitřní oblasti Sicílie. Víno bylo vynifikováno pouze 

v nerezovém tanku, proto krásně odráží odrůdovost této na Sicílii nejrozšířenější modré 

odrůdy. Víno charakterizuje především ovocnost tmavého bobulového ovoce s poměrně 

sytým taninem. 

  
 

Negroamaro Amphora Puglia 2010, Guttarolo                                    799 Kč 
100% Negroamaro. Vince je vysazena s největším respektem vůči původu odrůdy 

Negroamaro. Klon pochází z roku 1956 

a jde o nejpůvodnejší klon odrůdy Negroamaro. Víno maceruje 150 dní v amfórách a 6 

měsíců v nerezovém tanku. 

Žádne číření, filtrace ani sýření neovlivňuje mocnou chuť tohoto klenotu jihu Itálie. 
 

 

Chianti Colli Senesi DOCG 2008 Pacina 0.75 l                                  699 Kč 
 Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy z odrůdy 90% Sangiovese a 10% Merlot 

vypěstovaných na vinicích Italské vinařské oblasti Toskánsko - Chianti Colli Senesi - 

suché 

 

Gini Soave Classico DOC 2011                                                          599 Kč 

 Patří k nejznámějším vínům na světě. Seriózní víno pocházející z vinohradu 50 let 

starého. Voní jako koš tropického ovoce s melounem, mangem a banánem. Struktura je 

smetanová, víno suché s přitažlivou mineralitou pocházející ze sopečných půd. 

 

Vinice na úbočí pahorků Soave se nachází v pozici ideální svým podnebím i kamenitou 

půdou sopečného původu. Hrozny se sklízí ručně a mošt z nich bohatě voní po ovoci. 

Vhodné jako doprovod k přírodním úpravám ryb, ale i k uzeným rybám, čerstvým 

kořeněným sýrům, kuřecímu salátu či jednohubkám. 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
Soave Classico „ Contrada Salvarenza ” DOC  Azienda Gini 0.75  1 190 Kč                   
Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 90% Garganega, 10% Trebbiano di 

Soave vypěstovaných na vinicích italské vinařské oblasti Veneto - Soave - suché 

 

Jméno tohoto vína pochází z historické legendy která dala vniknout tomuto regionu, 

která vypráví o mladé dívce jménem Renza unesené bandity a zachráněná vznešeným 

rytířem . Tedy Salvarenza (Save Renza)  

unesená Renza 

 

Passopisciaro 2009 Sicilia rosso IGT Passopisciaro 0.75 l            1 250 Kč 

 Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy typických sicilských odrůd Nerello 

Mascalese vypěstovaných na vinicích italské vinařské oblasti Sicílie - Etna - suché 

 

 

 Guardiola Bianco Sicilia Igt 2010 Passopisciaro  0.75 l                990 Kč 

100% Chardonnay Guardiola 

 

 

Rosso „ Contadino ” 2011 Sicilia Etna Rosso Frank Cornelissen   599 Kč 

 Červené tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy typických sicilských odrůd Nerello 

Mascalese vypěstovaných na vinicích italské vinařské oblasti Sicílie - Etna 
 

 

Portugalsko 
Portal Cellar Reserve Port 0,04l 125 Kč  

Jedinečná směs výběrového Portského vína, které zrálo 4-6 let v sudech a poté ho osobně 

namíchal sklepmistr Paulo Coutinho společně s Jeremy Bullem, hlavním blend managerem. 

Výsledkem jsou vysoce výrazné ovocné tóny, doplněné čokoládou. 
 

 

Portal Vintage Port 2003 0,04l 149 Kč  

Má velmi tmavou barvu. Převládá vůně švestek, doplněná tóny čokolády a koření. Je velmi 

vyrovnané, s hedvábným koncem, pevnými taniny a dobrou délkou. Velice elegantní! Chcete-li, 

můžete spojit s vaší oblíbenou čokoládou, sýrem či doutníkem. 

 

 


