Rozlievka
DVORY NAD ŽITAVOU – VELTLÍNSKE ZELENÉ, NZ,
SLOVENSKO
17,90€ FL 75CL / 2,50€ 10CL
Svieže suché víno s ušľachtilou vôňou. Chuť je vyvážená, mierne
korenistá, s horkomandľovou dochuťou.

LES JAMELLES – SAUVIGNON BLANC,
LANGUEDOC, FRANCÚZSKO
17,90€ FL 75CL / 2,50€ 10CL
Suché víno s peknou aromatikou, intenzívnou ovocnou vôňou a chuťou
s tónmi egrešu, citrónu a kvetov.

LES JAMELLES – CINSAULT ROSÉ, LANGUEDOC, FRNACÚZSKO
17,90€ FL 75CL / 2,50€ 10CL

Suché víno s ovocnou vôňou a tónmi červeného ovocia, s jemným dotykom
ruže. V chuti je svieže, príjemné, ľahko piteľné.

LES JAMELLES – MERLOT, LANGUEDOC, FRANCÚZSKO
17,90€ FL 75CL / 2,50€ 10CL

Suché, plné, okrúhle, bohaté a hodvábne víno s ovocno–korenistými
tónmi a jemnou trieslovinou v závere.

Šumivé vína
CHATEAU TOPOĽČIANKY – SEKT 1933 PRESTIGE CUVEÉ,
ŠUMIVÉ, BRUT, SLOVENSKO
18,00€ FL 75CL

DOMAINE des CORBILLIÉRES – TOURAINE, AOC
SAVIGNON BLANC, FRANCÚZSKO
17,50€ FL 75CL
Víno svetlej zelenkavej farby s jemnou a veľmi sviežou vôňou kvetu černej
bazy a bieleho orgovánu. Chuť je suchá, harmonická s pikantnými
kyselinami a veľmi minerálnou textúrou.

CLOS SAINTE APOLLINE – MUSCAT SÉLECTION,
ALSACE, FRANCÚZSKO
28,90€ FL 75CL
Polosuché. Elegantný, hodvábny alsaský muškát s koncentrovanou ovocnou
chuťou a dlhým sviežim záverom.

F.X. Pichler – Riesling "Dürnsteiner Kellerberg" Smaragd,
WACHAU, RAKÚSKO
99,00€ FL 75CL

Víno krásnej zelenožltej farby, na jazyku komplexné a priame. Vykazuje
tóny žltej broskyne. V dlhotrvajúcej chute dominujú tóny grepfruitu.

FRTUS WINERY – MÍLIA, HV, SLOVENSKO
11,90€ FL 37,5CL

Sladké víno, vonia po šípových ružiach a muškátoch. Harmonická chuť s
tónmi tropického ovocia. Dlhý záver.

Ružové vína
DVORY NAD ŽITAVOU – RULANDSKÉ MODRÉ, VZH, SLOVENSKO
16,90€ FL 50CL

Polosladké. Vôňa je príjemne ovocná, s bazovými tónmi. Chuť je šťavnatá,
svieža, v dochuti obohatená o tóny jahôd.

Šumivé víno s jemným perlením a herbálnym buketom, dopĺňaným sviežou
ovocnou chuťou s jemnou iskrou.

VILLA CHIOPRIS – PROSECCO SPUMANTE DOC EXTRA DRY,
TALIANSKO
20,90€ FL 75CL / 2,90€ 10CL

Vyvážené a elegantné prosecco z regiónu Friuli s jemným a intenzívnym
perlením. Chuť je intenzívna a ovocná.

AZIENDA CAMPION – PROSECCO VALDOBBIADENE
SUPERIORE BRUT DOCG, TALIANSKO
24,90€ FL 75CL

Chuť je plná s ovocnými tónmi jabĺk a hrušiek a tónmi kvetov ruže a agátu.
Krásna harmonická dlhá dochuť.

Biele vína
DVORY NAD ŽITAVOU – CHARDONNAY, VZH, SLOVENSKO
19,50€ FL 75CL

Červené vína
TAJNA WINERY – SECRET RESERVA, CUVÉE, SLOVENSKO
39,50€ FL 75CL

Víno tmavej bordovej farby s fialovo-čeveným odtieňom. V nose hlboký buket
prezretých brusníc, višní a čiernych ríbezlí s notou dubového dreva. Chuť
mohutná a súčasne harmonická, vyvážená k vôni.

Brunello di Montalcino Castel Giocondo
DOCG, Marchesi de Frescobaldi, TUSCANY,
TALIANSKO
60,00€ FL 75CL
Intenzívna rubínovo červená farba, v chuti výrazné arómy malín a granátového
jablka ďalej obohatené elegantnými kvetinovými tónmi. V chuti je harmonické a
výborne definované s jemnými trieslovinami a príjemným minerálnym záverom.

DOMAINE DES MASCARONS – CÔTES DU RHÔNE,
SYRAH, FRANCÚZSKO
17,50€ FL 75CL

Elegantné suché víno zelenkavožltej farby, s jemnou grapefruitovou vôňou
a ovocnou chuťou.

Vo vôni prevládajú tóny džemu z červeného ovocia a sliviek. V chuti je suché,
plné, hladké, elegantné a intenzívne.

FRTUS WINERY – PESECKÁ LEÁNKA, AOV, SLOVENSKO
17,90€ FL 75CL

DOMAINE GIULIANI – CHATEAUNEUF DU PAPE, FRANCÚZSKO
39,90€ FL 75CL

Suché, plné a harmonické víno s jemnou odrodovou arómou a výraznejšou
kyselinou.

Suché víno vo vôni malinového džemu ,sušených čerešní a provensálskeho
korenia. V ústach je plné, hutné a komplexné.

BABICH – SAUVIGNON BLANC, MARLBOOROUGHT, NOVÝ
ZÉLAND
29,90€ FL 75CL

MONTES – CABERNET SAUVIGNON CARMENÉRE, CHILE
23,90€ FL 75CL

Suché, v jemne aromatickej vôni maracuje, egrešov, bielych kvetov
a tropického ovocia. Ovocné chute prechádzajú do suchého, stredne
dlhého záveru..

DOMAINE CHRISTOPHE ET FILS – CHABLIS , FRANCÚZSKO
25,50€ FL 75CL

Suché, harmonické, elegantné a veľmi svieže víno s tónmi bieleho ovocia
a citrusov a dlhou minerálnou dochuťou.

Suché víno intenzívnej rubínovo červenej farby s elegantným buketom s tónmi čokolády,
kávy, cigár, vanilky a karamelu. V ústach veľmi bohaté, plné so stredným telom
a dlhým záverom.

MONTES – MERLOT RESERVA, CHILE
19,90€ FL 75CL

Suché, vôňa a chuť je výrazne ovocná s tónmi malín, ostružín, kombinovaná s
typickou odrodovou korenistosťou. Príjemná vyváženosť trieslovín
a kyseliny s mäkkým záverom.

