VINNÝ LÍSTEK, WINE LIST
SEKTY
Bohemia sekt Demi sec
Bohemia Regia Brut

0,75
0,75

219,219,-

ROZLÉVANÁ VÍNA BÍLÁ - GLASS WHITE WINES

Veltlínské zelené
Chardonnay

Morava
Chile

0,20
0,20

35,35,-

ROZLÉVANÁ VÍNA ČERVENÁ - GLASS RED WINES
Modrý portugal
Cabernet Sauvignon
Lambrusco

Morava
Chile
Itálie

0,20
0,20
0,20

35,35,45,-

ZÁKLADNÍ JAKOSTNÍ VÍNA - QUALITY VARIETAL WINES
BÍLÁ VÍNA, WHITE WINES
Vinařství P. Skoupil V. Bílovice
Sauvignon
Tramín Červený
Müller Thurgau

jakostní
jakostní
jakostní

0,75
0,75
0,75

169,169,169,-

ZÁKLADNÍ JAKOSTNÍ VÍNA - QUALITY VARIETAL WINES
ČERVENÁ VÍNA ,RED WINES
Vinařství P. Skoupil V. Bílovice
Modrý Portugal
Rulandské Modré
Cabernet Sauvignon

jaskotní
jakostní
jakostní

0,75
0,75
0,75

169,169,169,-

O ročnících Vás bude informovat obsluhující personál
About vintage will you informed by service staff

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

Ing. František Mádl Velké Bílovice
Veltlínské zelené kabinet

0,75

229,-

Jemné víno s ovocnou vůní, žlutozelenou barvou a svěží kyselinkou. Má lahodnou
kořenitě mandlovou chuť. Doporučujeme podávat k zeleninovým salátům, sýrům, ale i
k smaženým pokrmům.

Grüner Veltliner

cabinet

Mild wine with a fruity aroma, yellow greenish colour and fresh acid. It has a delicate,
spicy almond flavour. We recommend serving it with vegetable salads, cheese, and
also with fried dishes.

Harmonia Vini

pro zákazníky Harmonia Vini exklusivně vyrobil ing. Michlovský
Rulandské šedé pozdní sběr
0,75
249,-

Víno jantarově žluté barvy s vůní zralých hrušek a sena, v chuti jemné tóny pražených
mandlí. Šťavnaté, suché, vytrvalé.Vhodné k paštikám, drůbežím a krůtím galantinám,
pečenému masu, k vepřové, k drůbeži, ke králíku.

Pinot gris

late harvest

The wine of amber yellow colour with aroma after full- grown pears and hay; with
tones of roasted almonds in taste. Juicy, dry, and assiduous. Suitable to poultry and
turkey, roasted meat, to pork and rabbit.

O ročnících Vás bude informovat obsluhující personál
About vintage will you informed by service staff

MORAVSKÁ OBLAST- MORAVA WINE GROWING REGION
RŮŽOVÉ VÍNO - ROSÉ WINE
Vinné sklepy Valtice a.s.
Svatovavřinecké rosé

jakostní

0,75

199,-

Příjemná ovocná vůně s tóny lesního ovoce. V chuti suché, ovocné, lehce zakulacené
a lahodné. Jednoduché, technologicky dobře vyrobené víno, které uspokojí širokou
vrstvu konzumentů. Ideální k popíjení na letní terase.

Saint Laurent rosé

quality wine

Pleasant fruity smell with tones of wood fruits. In the taste is dry, fruity, lightly
rounded and delicious. Simple trust, technological well made wine, which satisfyes
wide layer of sonsumers. It is ideal to drink on summer terrace.

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

Vinařství rodiny Špalkovy N.Šaldorf
Svatovavřinecké

pozdní sběr

Saint Laurent

late harvest

0,75

249,-

Oblíbené víno s příjemným buketem a lahodnou vůní připomínající sušené švestky
nebo povidla. Typická odrůdová chuť s harmonickým poměrem tříslovin a kyselin.
Hodí se ke zvěřině, guláši, uzenému masu, vhodně doplňuje výrazné úpravy
vepřového, husy nebo kachny
Popular wine with a pleasant bouquet and delicate aroma resembling dried plums or
plum jam. Typical variety flavour with a harmonic proportion of tannins and acids. It
goes well with game, goulash, smoked meat and suitably complements hearty dishes
of pork, goose or duck.

Vinařství Baloun V. Pavlovice
Frankovka

pozdní sběr

Blaufrankisch

late harvest

0,75

349,-

Víno rubínově červené barvy, s vůní připomínající jádra peckovin. Chuť je hluboká,
příjemně tříslovitá s vyváženým poměrem kyselin. Hodí se jak k těstovinám, tak ke
zvěřině, hlavně k jej pikantním úpravám.
Wine of a ruby red colour, with aroma resembling drupe seeds. The flavour is deep, with
pleasant tannin and a well-balanced proportion of tartaric acids. It goes well with pasta
and game, especially when cooked as a spicy dish.

O ročnících Vás bude informovat obsluhující personál
About vintage will you informed by service staff

