
SEKTY & CHAMPAGNE

Prosecco Colli Trevigiani 0,75l 420,-
100% Prosecco
La Tordera, Veneto, Itálie | Elegantní, skvělé Prosecco aroma bílých broskví a bylinek 
s harmonickou chutí a výrazným perlením…

Champagne Brut Tradition 1 350,-
Pinot Meunier, Chardonnay, Pinot Noir, Gardet & Cie, Champagne, Francie | Skvělé, svěží cuvée 
odrůd Pinot Noir, Pinot Meunier a Chardonnay, které zraje na kvasnicích v průměru 30 měsíců.
Charakterizuje jej aroma limetek, lesního ovoce a květů, v chuti doplněné o doteky briošek.
Prague Wine Trophy: Zlatá medaile 2014

VÍNA BÍLÁ

Vizorro blanco (rozlévané) 0,15l / 0,75l 75,- / 320,-
100% Verdejo | Monte La Reina, Toro, Španělsko
Svěží, jemné suché víno půvabného aroma citrusů, grepů a angreštu… / suché

Cuvée Kraus (rozlévané) 0,15l / 0,75l 75,- / 320,-
Muller Thurgau, Ryzlink rýnský | Vinařství Kraus, Mělník, Čechy
Svěží víno s atraktivní aromatikou citrusů a květin vzniklo převážně 
z odrůd Müller Thurgau a Ryzlink rýnský / suché

Veltlínské červené (rozlévané) 0,15l / 0,75l 80,- / 375,-
Vinařství Balaž, vinařská obec Dolní Dunajovice, trať Zimní Vrch, Morava
Světle žluté barvy, jemného květinově ovocitého aroma, v chuti lehčí, v tónech bílých broskví 
a špendlíků s vyváženým průběhem chuti. Elegantní, příjemně ovocité víno. / polosuché

Pinot Grigio 420,-
100% Rulandské šedé | Caldora Vini, Abruzzo, Itálie | Delikátní, jemně broskvově ovocité Pinot 
Grigio z vynikajícího italského vinařství, v chuti s příjemným bylinným dozníváním… / suché

Ryzlink rýnský 50th parallel 430,-
100% Ryzlink rýnský | GH von Mumm, Rheingau, Německo
Jemný ryzlink aroma citrusů, limetky a meruněk. Osvěžující, lehčí, avšak s příjemným dozvukem.
Je pojmenován dle 50té rovnoběžky, která prochází vinicemi, na kterých se rodí... / suché

Groovy 510,-
100% Veltlínské zelené | Salomon Undhof, Kremstal, Rakousko | Nádherně čistý, 
jemně meruňkový Veltlín. V chuti delikátní s doteky grepů a lískových oříšků… / suché

Chardonnay Reserva 490,-
100% Chardonnay | Viu Manent, Colchagua Valley, Chile | Víno pro milovníky elegantních 
vín vyzrálých v barikových sudech, voní po ananasu a vanilce, chuť je plná, 
s tóny tropického ovoce, sladkého koření a ušlechtilého dřeva / suché

Sauvignon blanc Marlborough 600,-
100% Sauvignon blancAnt Moore, Marlborough, Nový Zéland
Expresivní sauvignon aroma kiwi, citrusů a papriček, výrazný a svěží… / suché

VINNÝ LÍSTEK



VÍNA RŮŽOVÁ

Pinot Noir Rosé 50 parallel 420,-
50 Parallel Mumm & Johannisberg | Skvělé letní rosé, se středně intenzivní růžovou barvou, aroma 
šípkových růží a malin, na patře je šťavnaté, živé a lahodné / suché | Řada vín 50° Parallel je 
pojmenována podle 50 rovnoběžky, která prochází vinicemi, na kterých se rodí 

VÍNA ČERVENÁ

Vizorro tinto (rozlévané) 0,15l / 0,75 75,- / 320,-
100% Tempranillo | Monte La Reina, Toro, Španělsko | Tělnaté španělské víno aroma tmavého 
bobulového ovoce a švestek a plné v chuti…/ suché

Dornfelder (rozlévané) 0,15l / 0,75 80,- / 375,-
Vinařství Zapletal, vinařské obec Velké Bílovice, Morava | Svěží Moravské zemské suché víno

Merlot 435,-
100% Merlot | Jean Morau, Languedoc, Francie | Víno vyrobené z oblíbené odrůdy Merlot ve 
francouzské oblasti Languedoc. Má temně fialovou barvu, velmi výraznou vůni malin, ostružin 
a lesního podrostu, v chuti tóny jahodové marmelády a lékořice, intenzivní, zralé taniny 
a zakulacený závěr / suché

Primitivo 420,-
100% Primitivo | Luccareli, Puglia, Itálie | Sametové víno jižní itálie omamného aroma sušených 
švestek a fíků s podtóny sladkého koření a hřebíčku a sametovou, půvabnou chutí… / suché

Pinot Noir 440,-
100% Pinot Noir | Jean Morau, Burgundsko, Francie | Jemné víno překvapivě hluboké barvy, 
s aroma lesního bobulového ovoce a delikátní chutí s podtóny lékořice a bylinek / suché

Cabernet Sauvignon Reserva 450,-
100% Cabernet Sauvignon | Viu Manent, Colchagua Valley, Chile | Plný Cabernet hluboké 
rubínové barvy, aroma ostružin a černého rybízu, v chuti ovocný s doteky cedrového dřeva…

Chianti Classico Cepetto 740,-
100% Sangiovese | Mannucci Droandi, Toskana, Itálie | Chianti Classico z biovinařství Cepetto, 
nádherné granátovo-rubínové barvy, s aroma švestek, mirabelek a lesních bobulovin. V chuti je 
pevné a silné, s krásným, dlouhým taninovým dozvukem, typickým pro toskánská vína / suché

Canace Nero di Troia 940,-
100% Nero di Troia | Cantine Diomede, Puglia, Itálie | Víno hluboké granátové barvy, aroma 
lesního ovoce, hřebíčku a povidel, v chuti bohaté na sladké taniny /suché

Valpolicella Superiore Ripasso 920,-
Corvina, Molinara, Rondinella | Corte Figaretto, Veneto, Itálie
Víno tmavě červené barvy, vůně zralého bobulového ovoce a bylin. Chuť je pevná, suchá, 
s pevnou strukturou taninů a doteky sladkého koření v závěru / suché

Cuvée talíř
Parmská šunka, klobása, sýry, mini okurky cornichons a cherry rajčátka, čerstvá bageta
alergeny 7 / 120gr /  220,-

*sekty, šumivá vína, bílá, růžová a červená vína obsahují alergen 12
*informace o zbytkovém cukru ve vínech žádejte prosím u obsluhy


