Víno
Wine

Rozlévané víno
Wine by the glass
Čechy – Morava / Bohemia – Moravia
0,1l
0,1l
0,1l
0,1l
0,1l

Habánské sklepy Chardonnay – suché bílé / dry white
Habánské sklepy Rulandské bílé – suché bílé / dry white
Habánské sklepy Frankovka – suché červené / dry red
Habánské sklepy Zweigeltrebe – suché červené / dry red
Habánské sklepy – růžové / rosé

30,- Kč
30,- Kč
30,- Kč
30,- Kč
30,- Kč

Francie
0,1l
0,1l

Sauvignon Blanc Bordeaux – suché bílé / dry white
Merlot IGP – suché červené / dry red

45,- Kč
45,- Kč

Chile
0,1l
0,1l

La Minga Chardonnay – suché bílé / dry white
La Minga Cabernet Sauvignon – Merlot – suché červené / dry red

45,- Kč
45,- Kč

Afrika
0,1l
0,1l
0,1l

Fangalo White – suché bílé / dry white
Fangalo Red – suché červené / dry red
Fangalo Rosé – polosladké růžové / demisweet rosé

45,- Kč
45,- Kč
45,- Kč

‚
ˇ
Cechy
- Morava / Bohemia - Moravia
Vinařství Pavlov
(Vinařská oblast Morava, Mikulovská podoblast)

Müller Thurgau pozdní sběr
suché bílé / dry white 399,- Kč
Víno se světle zelenkavě zlatavou barvou, má bohatou vůni s tóny muškátu či broskví. Jeho jemně
kořenitá chuť je elegantní a uhlazená. Je znamenitý ke studeným předkrmům, delikátním
zeleninovým salátům a k jemným drůbežím specialitám.
A wine with a light green golden colour. A rich nose with tones of mace or peach. Its mildly spicy
palate is elegant and smooth. Goes well with delicate vegetable salads and fine poultry specialities.

Chardonnay pozdní sběr
suché bílé/ dry white 419,- Kč
Výtečné Chardonnay které má krásnou zlatavou barvu se zelenkavými reflexy, bohaté, máslovo
ovocné aroma a kulatou šťavnatou chuť. Doporučujeme jej podávat k pečeným mořským
i sladkovodním dravým rybám, korýšům a k výraznějším úpravám drůbežího masa.
An excellent Chardonnay with a great golden colour and greenish reflections, a rich, buttery and
fruity nose, and a round juicy palate. Recommended with baked sea and freshwater carnivorous
fish, shellfish and seafood and richly flavoured poultry.

Rulandské bílé pozdní sběr
polosuché bílé / semi-dry white 419,- Kč
Toto Rulandské má pěknou světle žlutě zlatavou barvu, ve vůni zaujmou bohaté tóny exotického
ovoce. Jeho chuť je výrazně ovocná s tóny banánu či ananasu. Výtečné víno k vepřovým
medailonkům, delikátním úpravám ryb, k jemným terinám.
This Pinot has a lovely light yellowy golden colour. Its nose is dominated by the rich tones of exotic
fruits. Very fruity on the palate with tones of banana or pineapple. A great match for pork
medallions, delicate fish dishes and fine terrines.

Rulandské šedé pozdní sběr
polosuché bílé / semi-dry white 419,- Kč
Barva vína je zlatá se zelenkavými odlesky. Vůně evokuje sladké citrusové plody a ananas, v pozadí
s lehce medovými a typicky chlebnatými podtóny. Chuť je široká a komplexní, s tóny tropického
ovoce a dlouhým svěžím závěrem s dotekem minerality. Víno vynikne v kombinaci se zaječí
paštikou, pečenou drůbeží, grilovanými sladkovodními rybami, humrem či krevetami. Skvěle
doplní pokrmy na bázi smetany a hub a polotvrdé sýry s mytou kůrou.
Gold coloured wine with green reflections. The nose evokes sweet citrus fruits and pineapple, with
slight honey and typical bread undertones in the background. Palate is broad and complex, with
tones of tropical fruit and a long, fresh finish with a hint of mineral. The wine is superb in
combination with hare pâté, roast poultry, grilled freshwater fish, lobster or shrimp. Excellent
accompaniment to cream and wild mushroom-based dishes and with semi-hard washed rind
cheeses.

Sauvignon pozdní sběr
polosuché bílé / semi-dry white 399,- Kč
Tento Sauvignon má krásnou zlatavou barvu, bohaté ovocné aroma připomínající angrešt, broskve
či bílý rybíz a velmi plnou, bohatou středně dlouhou chuť. Znamenitě se hodí ke grilovaným či
pečeným rybám, jemným zvěřinovým paštikám či grilovanému selátku. Optimální doba zrání v lahvi
1-2 roky.
This Sauvignon has a beautiful golden colour, a rich fruity nose reminiscent of gooseberry, peach or
white currant and quite a full-bodied, rich, medium-long palate. Goes well with grilled or baked fish,
fine game pâtés or grilled piglet. Optimum bottle ageing period of 1-2 years.

Tramín červený výběr z bobulí 2012
polosladké bílé / semi-sweet white 399,- Kč
Zlatavá barva se zelenkavými odlesky, delikátně kořenité, typicky odrůdové aroma v pozadí s tóny
přezrálého ovoce a mandarinek, chuť je svěží, šťavnatá, jemně kořenitá, ovocného charakteru.
Doporučujeme podávat k ovocným salátům, lehkým, nepříliš sladkým dezertům či k indické kuchyni.
Golden colour with green reflections, delicately spicy, typical varietal nose in the background with
tones of overripe fruit and Clementine oranges. Palate is fresh, juicy, mildly spicy, with a fruity
character. Recommended with fruit salads, light, less sweet desserts and Indian cuisine.

Pálava výběr pozdní sběr
polosuché bílé / semi-dry white 399,- Kč
Tato Pálava zaujme vyšší zlatou barvou, jemně kořenitou vůní s ovocnými tóny připomínající ananas
a pěknou, kulatou a čistou chutí s kořenitým charakterem. Doporučujeme podávat k pikantním
úpravám vepřového masa, asijské kuchyni či nepříliš sladkým dezertům.
This Pálava is attractive thanks to its deep golden colour, mildly spicy nose with fruity tones
reminiscent of pineapple and a fine, round and clean palate with a spicy character. Recommended
with spicy meats of pork, Asian cuisine or less sweet desserts.

Ryzlink vlašský
slámové víno / straw wine 759,- Kč
Jiskrná barva ušlechtilého zlata s vyšší viskozitou. Vůně je intenzivnější a bohatá, připomínající
med, oříšky či marmeládu z broskví a kdoulí. Chuť je plná s příjemnou kyselinkou a patrným
zbytkovým cukrem. Ve šťavnatě sladké a delší dochuti najdeme tóny kompotu, pečeného ovoce a
květového medu.
Doporučujeme podávat k dezertům, sýrům s modrou ušlechtilou plísní, k paštičkám nebo terinám,
popř. k foie gras.
Sparkling fine gold colour. Higher viscosity. Rich, more intense nose reminiscent of honey, nuts
and peach and quince jam. Full-bodied palate with pleasant acidity and evident residual sugar.
Juicy sweet, longer finish features notes of compote, baked fruit and wildflower honey.

Vinařství Habánské sklepy
(Vinařská oblast Morava, Mikulovská podoblast)

Ryzlink rýnský pozdní sběr
suché bílé / dry white 349,- Kč
Zlatavě žlutá jiskrná barva se zelenkavým meniskem, odrůdově čistá, elegantní ovocná vůně
připomínající sadové žluté ovoce (meruňky), příjemná, vyvážená chuť s příjemnou kyselinkou
skvěle doplní studené předkrmy, výraznější úpravy ryb či kořenitější úpravy vepřového nebo
drůbežího masa.


Golden - yellow sparkling colour with green meniscus, pure varietal and elegant fruity nose
reminiscent of yellow fruits (apricots), pleasant, balanced palate with pleasant acidity is a perfect
match for cold starters, richly flavoured fish or spicy pork or poultry dishes. 

Veltlínské zelené pozdní sběr
suché bílé / dry white 349,- Kč
Zlatavá barva, delikátní, citrusovo - trávové aroma, chuť je svěží, sametová, odrůdově čistá.
Doporučujeme podávat ke studeným předkrmům, smaženým rybám, lehkým zeleninovým salátům
či ke smaženému telecímu řízku.
A goldish colour, a delicate citrussy-grassy aroma, and a fresh, velvety, pure varietal flavour.
Recommended with cold starters, fried fish, light vegetable salads or fried veal cutlets.

Rulandské šedé pozdní sběr
polosuché bílé / semi-dry white 369,- Kč
Světle zlatavá barva, výrazně květnatá s bohatým ovocným charakterem, chuť je šťavnatá, čistá,
středně dlouhá s vyváženým poměrem kyselinek a zbytkového cukru. Doporučujeme podávat
k pečené drůbeži, mořským plodům či smetanovým omáčkám.

Light golden colour, distinct flowery nose with a rich fruity character, palate is juicy, pure,
moderately long with a balanced ratio of acidity and residual sugar. Recommended with roast
poultry, seafood or creamy sauces.

Sauvignon pozdní sběr
suché bílé / dry white 369,- Kč
Světle žlutá barva se zelenkavými odlesky, jemně kořenitá vůně s typickými tóny, svěží, šťavnatá
chuť s ovocným charakterem. Doporučujeme podávat k obvyklým úpravám ryb, k pečené drůbeži,
či jemné úpravě vepřové panenky.
A light yellow colour with greenish reflections, a gently spicy nose with typical tones, and a fresh
juicy palate, with a fruity character. Recommended with traditional fish dishes, roast poultry or fine
pork sirloin dishes.

Cuvée Jacob Hutter pozdní sběr
suché bílé / dry white 399,- Kč
Cuvée Jacob Hutter vzniklo kombinací tří odrůd. Chardonnay dává vínu ovocnost, Tramín červený
kořenitost a Ryzlink rýnský víno elegantně doplňuje květnatostí a šťavnatostí. Kombinace odrůd a
zvolený pomalý způsob výroby daly vzniknout originálnímu vínu s příjemnou harmonií a
komplexností. Víno má způsobem výroby vytvořený zajímavý potenciál k ležení a zrání. Habáni
jinak známí jako novokřtěnci se ve své době nazývali také bratří huterští podle jejich zakladatele,
Jacoba Huttera, který habány na Moravě sjednotil. A právě jeho jméno jsme vybrali pro naše
originální víno.
Cuvée Jacob Hutter is composed of a combination of three varieties. Chardonnay bestows the wine
with a fruity character and Red Traminer spiciness, while Rheinriesling elegantly adds a floral, juicy
tone to the wine. The combination of varieties and the slow winemaking method that has been
selected have created an original wine with pleasant harmony and complexity. Due to the way it is
produced, the wine has excellent potential for development and aging. The Habans, otherwise
known as Anabaptists, were also once called the “Hutterites” after the founder, Jacob Hutter, who
unified the Habans in Moravia. It was his name that we chose for this original wine.

André
suché červené / dry red 349,- Kč
Tmavě červená barva, ovocná vůně připomínající lesní plody, v chuti zaujme svojí mohutností,
překvapivě měkkou tříslovinkou a poměrně dlouhou dochutí. Doporučujeme podávat
k pikantnějším úpravám vepřového masa, grilovaným masům či zvěřině.


Dark red colour, fruity nose remniscent of forest fruits. On the palate it stands out as robust, with
surprisingly soft tannins and a relatively long finish. Recommended with spicy pork, grilled meat
or game.

Cuvée 1614
suché červené/ dry red 399,- Kč
Zweigeltrebe + Rulandské modré (70/30%)
Víno krásné rubínové barvy s poměrně bohatou ovocnou vůní připomínající divoké třešně, v pozadí
jemně kořenité s nádechem dřeva. Chuť je středně plná, harmonická s dobře zapracovaným
taninem a příjemnou kyselinkou, příjemná, dlouhá dochuť pěkně dokresluje ovocně kořenitý
charakter tohoto vína. Doporučujeme podávat k výraznějším úpravám vepřového masa, jemné
úpravě zvěřiny či skopového, vynikající v kombinaci se sýry s ušlechtilou bílou plísní na povrchu.
Zweigeltrebe + Pinot noir (70/30%)
Lovely ruby colour with a relatively rich fruity nose reminiscent of wild cherries, mild spices in the
background with a hint of wood. Medium-bodied, harmonious palate with well-integrated tannins
and pleasant acidity; the pleasant, long finish nicely rounds out the wine's fruity, spicy character.
We recommend serving with richly flavoured pork dishes, mild game or lamb. Excellent in
combination with soft white rind cheeses.

Cabernet Sauvignon pozdní sběr
suché červené / dry red 419,- Kč
Tmavě rubínová barva s černofialovými odlesky, vyzrálá vůně připomínající černorybízový džem a
ostružiny, chuť je bohatá, vyvážená s měkkou tříslovinkou. Doporučujeme ke steakům,
ke „šťavnatým" úpravám hovězího masa či k sýrům s ušlechtilou bílou plísní.


Dark ruby colour with dark violet reflections, ripe nose remniscent of black current jam and
blackberries, palate is rich, balanced with soft tannins. Recommended with steaks, "juicy" beef
dishes or soft white rind cheeses.

Zweigeltrebe pozdní sběr barrique
suché červené / dry red 499,- Kč
Tmavě červené víno, které díky zrání v sudech ze speciálního dubu získalo velmi bohatý buket.
Zůstaly v něm zachovány výrazné ovocné složky, především aroma po přezrálých višních
a červeném bobulovém ovoci doplněné vanilkovo-kouřovým tónem v závěru. V chuti je víno
mohutného příjemného charakteru, doplněného v závěru sladkou vanilkou. Doporučujeme
ke zvěřině, tmavým masům a zralým sýrům.




A deep red wine which imparts a very rich bouquet due to aging in special oak barrels. It has
retained its distinct fruit components, mainly its overripe Morello cherry and red berry nose, and
finishes with a smoky vanilla tone. On the palate the wine has a robust and pleasant character with
sweet vanilla in the finish. Serve with game, dark meat and ripe cheese.

Víno Mikulov Sommelier Club
(Vinařská oblast Morava, Znojemská podoblast)

Cabernet Sauvignon kabinet rosé
suché růžové / dry rosé 299,- Kč
Lososově růžová barva, jemná ovocná vůně připomínající maliny, ostružiny či jahody, osvěžující
lehká ovocitá chuť. Doporučujeme ke grilovaným pokrmům (letní zahradní barbecue), lehké saláty,
drůbeží masa, ryby.



Salmon pink colour, mild fruity nose reminiscent of raspberries, blackberries and strawberries,
refreshing light fruity palate. Recommended with grilled dishes (summer barbecue), light salads,
poultry and fish. 

Nemecko
/ Germany
ˇ
Weingut Petri – je to rodinné vinařství, které na nachází v malém městečku Herxhaim Am Berg
vevinařské oblasti Pfalz. Pan Petri zpracovává hrozny z 12 hektarů vinic a jeho ryzlinky patří mezi
malé zázraky.
Weingut Petri – it is a family winery, which is located in the small town Herxhaim Am Berg in the
Pfalz wine region. Mr. Petri process grapes from 12 hectares of vineyards and his Rieslings are
among small miracles.

Riesling Kabinett Trocken
suché bílé/dry white 589,- Kč
Víno čisté a jiskrné barvy s lehce nazelenalými odstíny. Vůně je jemná a lehce ovocná připomínající
citrusy přecházející v až železité (minerální) aroma. Jeho chuť je krásně ovocná, svižná, lehká
smenším obsahem zbytkových cukrů a krásnou křupavou kyselinkou.
Wine with sparkly and pure color with light greenish hues. The aroma is delicate and slightly fruity
citrus like changing into an iron (mineral) flavor. Its taste is nicely fruity, agile, lightweight with less
content of residual sugar and a beautiful crisp acidity, which makes you take another glass.

Rakousko / Austria
Weingut Zull – jejich rodinné vinice najdete v malém městečku Schrattenthall, asi 4 km od Českých
hranic a zaujímají plochu 17 hektarů. Historie těchto vinic se díky jejich ideálnímu mikroklimatu
severního Weinviertelu datuje již od roku 1220 a představují ideální podmínky k pěstování vinné
révy.
Weingut Zull – their family winery find in the small town Schrattenthall, about 4 km from the Czech
border and occupy 17 hectares. The history of these vineyards, thanks to its ideal microclimate
northern Weinviertel dates back to 1220 and represent the ideal conditions for growing grapes.

Grüner Veltliner DAC
suché bílé / dry white 639,- Kč
Víno má čistou lehce nazelenalou barvu. Na nose je čisté, jemně ovocné a živé. V chuti je lehce
ovocné, výrazně minerální a krásně pružné díky šťavnatým kyselinám. Víno má krásnou dlouhou
perzistenci.
The wine has a clean slightly greenish color. On the nose is clean, softly fruity and lively. Taste is
slightly fruity, significantly mineral and beautifully flexible with juicy acids. The wine has a
beautiful long aftertaste.

Zweigelt
suché červené / dry red 659,- Kč
Odrůda Zweigeltrebe je křížencem Svatovavřineckého a Frankovky a pochází z Rakouska. Víno má
temně červenou až fialovou barvu. Aroma je delikátní, ovocné a živé s příjemnou stopou třešní,
kávy, hořké čokolády a koření. V chuti je sametové a hladké s vyváženou kyselinou, kávovými
akořenitými tóny.
Grape variety Zweigeltrebe is the cross of Saint Laurent and Blaufrankisch and comes originally
from Austria. The wine is dark red to purple color. The aroma is delicate, fruity and lively with a
pleasant hint of cherry, coffee, bitter chocolate and spice. The taste is velvety and smooth with
abalanced acid, coffee and spicy tones.

Itálie / Italia
Gavi di Gavi DOCG
suché bílé / dry white 679,- Kč
Výrazné, suché a svěží Gavi di Gavi lze považovat za nejvýznamnější bílé víno z oblasti Piemonte.
Světlá nazelenalá barva, vůně zralého bílého ovoce, bílých třešní, jablek a jemnými tóny koření
a vanilky. V chuti plné, obsáhlé a bohaté víno s výraznou kyselinou a pevnou strukturou díky
dozrání v dubových sudech. Dlouhý závěr s aroma zralých rynglí, citrusů a zelených jablek.
Distinctive, dry and fresh Gavi di Gavi can be regarded as the best known white wine from the
Piedmont region. Light greenish colour, bouquet of ripe white fruits, white cherries, apples and
subtle notes of spice and vanilla. On the palate it is a full-bodied, extensive and rich wine with
expressive acids and a firm structure thanks to being matured in oak barrels. Long finish with an
aroma of ripe greengage, citrus and green apples.

Pinot Grigio Del Veneto
bílé / white 459,- Kč
Pinot Gris, nebo také Rulandské šedé, je nejtypičtější odrůdou pro severovýchodní Itálii. Sacchetto
Pinot Grigio je velice jemné víno s vyrovnanou ovocností, vyváženou kyselinou a elegancí. Vůní
připomíná citrónové květy.
Pinot Gris, also known as Rulandské šedé, is the most typical variety for north-eastern Italy.
Sacchetto Pinot Grigio is an extremely fine wine with balanced fruitiness and acids, and elegance.
Aroma reminiscent of citrus blossoms.

Villa Antinori Bianco
bílé / white 649,- Kč
80% Trebbiano a Malvasia, 20% Chardonnay. Světlá barva s nazelenalými odlesky. Svěží vůně
s dotykem mandlí. Středně plné víno s příjemnou kyselinou, která umocňuje pevnou kostru.
80% Trebbiano and Malvasia, 20% Chardonnay. Light colour with greenish tints. Fresh nose with a
hint of almonds. Medium full wine with mild acids, which intensify the firm body.

Valpolicella Classico „Bonacosta”
červené / red 689,- Kč
Hrozny pocházejí ze stejných svahů jako hrozny pro Amarone, mírnému sklonu a bohaté půdě
napomáhá mírný vánek. Cuvée z 70% Corvina, 25% Rondinella, 5% Molinara. Corvina,
nejdůležitější odrůda ve Venetu dává vínu typický buket a chuť. Víno je intenzivní, sametové,
s dobře strukturovaným tělem a tóny třešní. Šťavnaté víno s dlouhým závěrem.
The grapes originate from the same slopes as the grapes for Amarone – slightly inclined and rich soil
aided by a gentle breeze. Cuvée from 70% Corvina, 25% Rondinella, 5% Molinara. Corvina, the
most important variety in Veneto, gives a wine with a typical bouquet and taste. The wine is intense,
velvety, with a well-structured body and cherry tones. A luscious wine with a long finish.

Chianti Classico D.O.C.G.
červené / red 719,- Kč
Vinice - Castellina v Chianti. Vinifikace v nádržích z korozivzdorné oceli po dobu 15 dnů a pak
v sudech po dobu 9 měsíců. Barva tohoto vína je intenzivní a hluboká rubínová, vůně je čerstvá,
perzistentní s tóny švestek a malin, chuť plná, je dosažena dobrá rovnováha mezi měkkostí,
kyselostí a taniny.
Vineyard – Property at Castellina in Chianti, Vinification in stainless steel tank for 15 days then in
barriques for 9 mounth. Color of this wine is intense and deep ruby red, fragrance is fresh persistent
with notes of plum and raspberry, taste is full, round, good balance between softness, acidity and
tannins.

Chianti Classico D.O.C.G. Riserva
červené / red 979,- Kč
Vinice - Castellina v Chianti. Vinifikace v nádržích z korozivzdorné oceli po dobu 15 dnů a pak
v sudech po dobu 9 měsíců. Barva tohoto vína je rubínově červená s lehkými odlesky jantaru, vůně
je intenzivní, přetrvávající a elegantní, chuť je mírně kořeněná, vyvážená s jemnými taniny v závěru.
Vineyard – Property at Castellina in Chianti, Vinification in stainless steel tank for 15 days then in
barriques for 18 mounth. Color of this wine is ruby red with light amber reflexions, fragrance is
intense, persistent and elegant, taste is slightly spicey, balanced with soft tannins in the finish.

Oracolo Toscana Red IGT
červené / red 1 819,- Kč
Vinice - Castellina v Chianti. Vinifikace v kónických a barriquových sudech. Barva tohoto vína je
rubínově červená, intenzivní a extrémně vínová, vůně je čistá, s tóny pepře, čokolády, tabáku
a třešní, chuť má suché a sametové taniny s dlouhým koncem.
Vineyard – Property at Castellina in Chianti, Vinification in conical barrels and barriques. Color of
this wine is ruby red, intense and extremely vinous, fragrance is clean, with notes of pepper,
chocolates, tobacco, smal red barries and cherries, taste is very roun, medium body, dry with velvety
tannins very long finish.

ˇ
Spanelsko
/ Spain
ˇ
Vitola Reserva DOC
suché červené / dry red 1 499,- Kč
Vinařství - Miguel Merino, vinařská oblast - Rioja. Odrůdy: 95% Tempranillo, 5% Graciano. Krásná
jiskrná barva připomínající třešně. Aroma je plné vyzrálého ovoce a koření s krásnou stopou
hřebíčku, tabáku a lékořice. Chuť je výrazná ale zároveň svěží s příjemnou tříslovinkou a velmi
dlouhou perzistencí. Víno zrálo 26 měsíců v sudech typu barrique.
Winery – Miguel Merino, wine region - Rioja. Variety: 95% Tempranillo, 5% Graciano. Beautiful clear
color of cherries. The aroma is full of ripe fruit and spice with a lovely hint of cloves, tobacco and
licorice. The taste is strong but also refreshing with pleasant tannins and a long persistence. The
wine aged 26 months in barrique barrels.

Dehesa La Granja
suché červené / dry red 869,- Kč
Vinařství – Dehesa La Granja / Grupo Pesquera, vinařská oblast – Castilla Y León. Odrůdy: 100%
Tempranillo. Víno má výraznou neprůhlednou granátovou tmavě červenou barvu. Aroma je plné
cassis, vanilky, sušených švestek s jemnou nuancí pražené kávy. V chuti je plné a zároveň svěží
a příjemné s hebkými tříslovinami. Víno zrálo 12 měsíců v sudech typu barrique.
Winery – Dehesa La Granja / Grupo Pesquera, wine region – Castilla Y León. Variety: 100%
Tempranillo. The wine has a distinct opaque dark garnet red color. The aroma is full of cassis, vanilla,
dried plums with subtle nuances of roasted coffee. The taste is full and both fresh and pleasant with
smooth tannins. The wine aged 12 months in barrique barrels.

Francie / France
Esprit Barville – Brotte
suché bílé / dry white 399,- Kč
Oblast: Cotes Du Rhóne
Odrůdy: Grenache Blanc, Viogner, Roussanne
Víno Esprit Barville Blanc je výsledkem dlouholeté spolupráce vinařů a sklepmistrů z Chateauneuf
du Pape. Ti první do něj vkládají svou vinařskou lásku a umění, ti druzí ho dotvářejí svým řemeslem
při kvašení a zrání. Víno má žlutou slámovou barvu se zelenkavými odlesky. Na nose s vůní
exotického ovoce, bílých květů a citrusových plodů. Plná komplexní chuť je dokreslena chutí
broskví a meruněk. Velmi svěží víno s dlouhou dochutí.
Wine Barville Esprit Blanc is the result of many years of cooperation winemakers and cellar masters
of Chateauneuf du Pape. The first ones to him put their love of wine and art, others he put the
finishing touches to their craft during fermentation and maturation. The wine has a straw yellow
color with greenish reflections. On the nose with aromas of exotic fruits, white flowers and citrus
fruits. Full complex flavor is enhanced by flavors of peaches and apricots. Very fresh wine with a
long finish.

Chapelle de Bébian - Prieuré Saint Jean de Bébian
suché bílé / dry white 689,- Kč
Oblast: Coteaux du Languedoc
Odrůdy: Grenache Blanc, Clairette, Roussanne
Víno má výraznou zlatavou barvou. Na nose je velmi aromatické, intenzivní se známkami květů,
rozinek, hrušky a konfitovaných citrusových plodů a medu. V ústech chuť mentolu a anýzu, které
podtrhují jeho svěžest. Výborně se hodí k tataráku z lososa, k těstovinám s mořskými plody a k
mušlím.
The wine has a distinctive golden color. The nose is very aromatic, with intense trademarks of
flowers, raisins, pears and citrus fruits Confit and medu.V mouth taste of peppermint and anise,
which highlight its freshness. Perfect for salmon tartare, pasta with seafood and shellfish.

Petit Chablis - Isabelle et Denis Pommier
suché bílé / dry white 699,- Kč
Oblast: Bourgogne
Odrůda: Chardonnay
Chablis je charakteristický svou bledou barvou s nazelenalými tóny. Víno je jiskrné, přímé, často s
vyšším obsahem kyselin než u vín stejné kategorie v "klasickém" Burgundsku. Jedná se o svěží víno
s výrazem Chardonnay, s intenzivní mineralitou. Výborně se hodí jako aperitiv. Vhodné k rybám a
sýrům.
Chablis is characterized by its pale color with greenish tones. The wine is crisp, direct, often with
higher acidity than wines of the same category in the "classic" Burgundy. This is a fresh wine with an
expression of Chardonnay, with intense minerality. Perfect for as an aperitif. Suitable for fish and
cheese.

Chablis 1er Cru Côte de Léchet – Château de Corton André
bílé / white 1 199,- Kč
Oblast: Bourgogne
Odrůda: Chardonnay
Víno plné šarmu, s výraznou mineralitou. Svou strukturou a chutí je ideální k dlouhodobému
uskladnění. Servírujeme při teplotě 14°C. Ideální k rybám, k bílému masu se smetanovou omáčkou,
k sýrům.
Wine full of charm, with a distinct minerality. Its texture and flavor is ideal for long term storage.
Serve at 14 ° C. Ideal with fish, white meat with cream sauce and cheese.

Saint-Veran „Classique“ - Château De Beauregard
bílé / white 789,- Kč
Oblast: Bourgogne
Odrůda: Chardonnay
Fermentace je prováděna v malých tancích (z nerez oceli) za kontrolované teploty, aby bylo
zachováno maximum čerstvosti a ovoce, tím je získáno vyvážené víno s dobrou strukturou. Nejlepší
čas k vychutnání vína závisí na přírodní kyselosti ročníku. Obvykle považujeme za nejlepší období
mezi několika měsíci až 2-3 lety po stočení do lahví. Saint Veran evokuje čerstvost citrusů a broskví
s lehce medovou chutí. Víno je minerální, dobře strukturované a vyvážené, s příchutí grapefruitu v
závěru.
Fermentation is carried out in small tanks (stainless steel) under controlled temperature in order to
maintain maximum freshness and fruit, is obtained by well-balanced wine with good structure. The
best time to enjoy the wine depends on the natural acidity of year. Usually we think is best between
a few months to 2-3 years after bottled. Saint Veran evokes the freshness of citrus and peach with a
slight honey flavor. Wine is a mineral, well structured and balanced, with flavors of grapefruit in the
finish.

Pouilly-Fuissé „Classique“ - Château De Beauregard
bílé / white 979,- Kč
Oblast: Bourgogne
Odrůda: Chardonnay
50% je fermentováno v dubových sudech (228 l burgundské sudy), zbytek je fermentován v
tancích z nerez oceli za kontrolované teploty, aby bylo udrženo maximum čerstvosti a ovoce. Takto
vzniká vyvážené víno. Nejlepší doba k vychutnání si vína závisí na přírodní kyselosti ročníku,
obvykle to bývá mezi 1 až 5 rokem po stáčení do lahví. Mladá vína evokují bílé ovoce (hrušky,
broskve...), bílé květy (akacie). Víno je čerstvé, minerální a vyvážené, s příchutí medu a grapefruitu v
konci.
50% is fermented in oak barrels (228 l Burgundy barrels), the rest is fermented in stainless steel
tanks at controlled temperatures in order to maintain maximum freshness and fruit. This generates
a balanced wine. The best time to enjoy a wine depends on the natural acidity of year usually it is
between 1-5 years after bottling. Young wines evoke white fruit (pears, peaches...) white flowers
(acacia). The wine is fresh, mineral and balanced, with flavours of honey and grapefruit in the end.

Perle de Roseline - Château Sainte Roseline
růžové / rosé 399,- Kč
Oblast: Provence
Odrůdy: Cinsault , Grenache , Carignan
Chateau Sainte Roseline bylo založeno v 10 století. Již ve 14. století se stalo jedním z
nejdůležitějších vinařství v oblasti Provence. V r. 1955 bylo uděleno vinařství čestné uznání CRU
CLASSE. Víno s ovocnou chutí a jemným lososovým zbarvením doporučujeme servírovat k
pokrmům z ryb při teplotě 12°C.
Chateau Sainte Roseline was founded in the 10th century. Already in the 14th century became one
of the most important wineries in the area Provence. In 1955 the winery was awarded honorable
mention CRU CLASSE. A wine with a fruity flavor and a soft salmon color, we recommend to serve
fish dishes at 12 ° C.

Mas des Costes - Domaine Haut – Lirou
suché červené / dry red 499,- Kč
Oblast: AOC Coteaux du Languedoc Pic Saint Loup
Odrůdy: Syrah, Grenache
Na první pohled má víno hluboké a intenzivní granátově rudé zbarvení, upoutá nás bohatým
ovocným aroma zralých plodů s náznaky vůně čokolády, borůvek a s jemnými doteky vůně koření
a pepře na pozadí vanilkového aroma. V ústech je víno zpočátku jemné, třísloviny kulaté a vláčné.
Dochuť je příjemná, aromatická. Servírujeme při 18°C, hodí se ke kachně, králičímu masu a ke kozím
sýrům.
At first glance, the wine has a deep and intense garnet red color, draws us a rich fruity aroma with
hints of ripe fruit scents of chocolate, blueberry fragrance as delicate touches of spice and pepper
on a background of vanilla aroma. In the mouth the wine is initially soft, round and supple tannins.
The aftertaste is pleasant, aromatic. Serve at 18 ° C, suitable to duck, rabbit meat and the goat
cheese.

Bourgogne Hautes Cotes de Beaune - Château de Corton André
suché červené / dry red 679,- Kč
Oblast: Bourgogne
Odrůda: Pinot noir
Barva je hluboká rubínová s fialovými odlesky. Na nose je dřevitá, s vůní černého rybízu, vanilky,
karamelu a červeného ovoce. Vůně je pozdvihnuta mineralitou, která vínu dodává čerstvost.
V ústech je vyvážená chuť s jemnou kyselinkou. Dochuť je dlouhá s chutí červeného ovoce.
The color is deep ruby red with violet reflections. The nose is woody, with aromas of black currant,
vanilla, caramel and red fruits. The smell is to enhance minerality that gives the wine čerstvost. In
mouth is balanced taste with a delicate acidity. The aftertaste is long with flavors of red fruit.

Savigny-Les-Beaune 1er cru - Château de Corton André
suché červené / dry red 1 139,- Kč
Oblast: Bourgogne
Odrůda: Pinot noir
Barva je hluboká rubínová s fialovými odlesky. Na nose je dřevitá, s vůní černého rybízu, vanilky,
karamelu a červeného ovoce. Vůně je pozdvihnuta mineralitou, která vínu dodává čerstvost.
V ústech je vyvážená chuť s jemnou kyselinkou. Dochuť je dlouhá s chutí červeného ovoce.
The color is deep ruby red with violet reflections. The nose is woody, with aromas of black currant,
vanilla, caramel and red fruits. The smell is to enhance minerality that gives the wine čerstvost. In
mouth is balanced taste with a delicate acidity. The aftertaste is long with flavors of red fruit.

Château d'Estoublon
suché červené / dry red 1 159,- Kč
Oblast: AOP: Les Baux de Provence
Odrůdy: Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cabernet
Ručně sklízené hrozny kvasí v kónických jednodruhových tancích. Zraje 18 měsíců v sudech. Víno
se pyšní tmavě rudým rouchem. Voní po olivách, tmavých plodech, koření a kapradí. Víno má plnou
výraznou chuť s dozvukem jemných tříslovin. Servírujte při pokojové teplotě. Víno se hodí k
hovězím plátkům a srnčímu pečenému s brusinkami.
Hand-harvested grapes fermented in single-conical tanks. It matures for 18 months in barrels. The
wine boasts a dark red robe. Smells of olives, dark fruits, spice and ferns. The wine has a distinctive
full flavor with a fine tannin finish. Serve at room temperature. Wine suited to beef slices and roast
venison with cranberries.

Prieuré Saint Jean de Bébian
suché červené / dry red 1 629,- Kč
Oblast: Coteaux du Languedoc
Odrůdy: Syrah,Grenache,Mourvedre
Víno má tmavou granátovou barvu. Na nose s vůní černých třešní, švestek, koření, černého pepře
a cedru. V ústech je víno plné, bohaté s jemnou tříslovinou. Velmi dobře vyvážené a v pronikavé.
Servírujte při teplotě 17°C.
The wine has a dark garnet color. On the nose with aromas of black cherries, plums, spices, black
pepper and cedar. In the mouth the wine is full, rich with soft tannins. Very well balanced and
penetrating. Serve at 17 ° C.

Chateau Clos La Gaffelière
suché červené / dry red 1 829,- Kč
Oblast: Saint Emilion Grand Cru
Odrůdy: Merlot,Cabernet franc, Cabernet sauvignon
Víno se vyznačuje intenzivní purpurovou barvou. Na nose má víno vůni letních květin,
konfitovaného ovoce a koření s nádechem dřeva. V ústech je víno jemné, podpořené mírnou
tříslovinou, s aroma tabáku a kůže. Víno je vhodné k uskladnění, přesto je vhodné k degustaci už
jako mladé. Servírujte při teplotě 16/18°C. Skvěle se hodí k červenému grilovanému masu a k foie
gras.
Wine with an intense purple color. On the nose the wine has the scent of summer flowers,
konfitovaného fruit and spices with a hint of wood. In the mouth the wine is smooth, supported by
moderate tannins with aromas of tobacco and leather. The wine is suitable for storage, but it is
advisable to tasting it as young. Serve at 16/18 ° C. Perfect for grilled red meats and foie gras.

Albert Bichot Chablis (AOC Village)
suché bílé/dry white 869,- Kč
Oblast: AOP: Les Baux de Provence
Odrůdy: Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cabernet
Toto víno je typicky Burgunské. Oblast Yonne. Naše AOC Chablis vinice jsou situovány v okolí obcí
Viviers, Beru, Chichée a samozřejmě Chablis. Víno je 100% z hroznů Chardonnay. Má světle
ohnivou, zelenavě-zlatou barvu. Voní svěže, typicky minerály a jablky. Chuti plně smyslné až
energické s dobrým tělem.
Area of Production is Burgundy, Yonne department. Our Chablis AOC vineyards are situated on the
territories of the villages of Viviers, Béru, Chichée and Chablis. Mechanical harvest, providing slight
prefermentary maceration, pneumatic press, then vinifaication 100% in thermoregulated stainless
steel vats. At each stage of vinification, we seek a juxtaposition of the characteristics inherent to
Chablis : fruitiness (citrus, tropical fruit), florality (hawthorne) and «terroir» (minerality).It has a
fairly pale, very green gold colour. Nose is very fresh. It has typical mineral and apple fruit. Palate is
quite fleshy, it has verve and a good body.

Albert Bichot Cotes de Duras (AOC Village)
bílé / white 569,- Kč
Toto víno je jedním z mnoha vín, které pocházejí z jihozápadní Francie, oblast Lot-et Garonne.
Vinice se nacházejí v severozápadní části mezi Gironde a Dordogne. Je variací hroznů Semillon
a Sauvignon. Má světlou žlutou barvu. Voní svěžím, mladým ovocem. Je přizpůsobivé, kulaté
a snadně plynoucí s příjemným lehkým tělem. Hodí se ke všem rybám, mořským plodům a masům
podávaným za studena. Cotes de Duras je suché bílé víno, které potěší a osvěží každého. Výborné
i samotné. Víno se podává při 9°C.
The Côtes de Duras is one of the vineyards of the Lot-et Garonne “département” and produces both
red and white wines, although the latter are predominant. The vineyards are located in the
northwestern part of the “département”, between the Gironde “département” and the Dordogne
“département”. Grape varieties Semillon, Sauvignon. Made in temperature-controlled vats as dry
white wine. Is a very pale yellow in colour. Nose - very fruity, it is young, fresh and easily enjoyable.
Palate - it is supple, round and easy flowing with a very plesant, light body. Served at 9°C, it will
accompany all fish, seafood and cold meats; enjoyable and refreshing on its own.16/18 ° C. Perfect
for grilled red meats and foie gras.

Albert Bichot Pommard Monopole (AOC Village)
suché červené / dry red 2 799,- Kč
Barva jemná, hluboce granátově červená. Voní elegantně po růži, fialce, ostružině a nebo fíku.
Na patře je plné, oduševnělé se skvostně vyváženou tělnatostí, podtrženo delikátním novým
dubem
It has a very fine and deep garnet red colour. Elegant, i tis floral (e.g. rose and violet) and fruity
(blackberry and fig). It is big, full and spirited with sumptuous, balanced body underluned by
delikte new oak.

Albert Bichot Bourgogne Pinot Noir „Vieilles Vignes”
suché červené / dry red 899,- Kč
Toto červené suché víno je 100% z hroznů Pinot Noir, které zrálo na svazích nad Cote d´Or a Cote
Chalonnaise. Půda je vápencová. Klasické burgundské. Jeho barva je hluboce jasně rubínově
červená. Voní svěže, jemně naovocnělé červenými a černými třešněmi, také trochu kořenitost svůní
starověké růže. Jeho velké a plné tělo je krásně vyvážené s delikátním dubem. Hodí se kčerveným
masům, drobné zvěřině, drůbeži na vinných omáčkách a chuťově výraznější sýry. Víno se podává při
16°C.
Grape Varieties: 100% Pinot Noir - vin rouge Area of Production: Burgundy, above all Cote d´Or and
Cote Chalonnaise. Geology: Diverse limestone terrains. Vinification: Traditional Burgundian
method in open vats treading down and macceration. Maturation: Partly in 228 litre oak casks for
mellowness, partly in vats to preserve fruitiness. Colour: It has a deep ruby-red colour. Nose: It has
aromas of fresh fruit, red and black cherries, some spiciness and a florality of ancient rose. Palate:Its
body is fleshy and round with nicely poised tannin in the background Gastronomical Suggestions: It
would be ideal with red meats, poultry in wine sauces and tasty cheeses. Serve at 16°C.

Albert Bichot Maranges Premier Cru (AOC Premier Cru)
suché červené / dry red 1 199,- Kč
Toto víno pochází z jižního konce Cote de Beaune v centrálním Burgundsku, na nižších svazích
z Mont de Séne. Je odrůdové a to 100% Pinot Noir, roste na hnědé vápenité a jílovité půdě, nižší
jurská, ostrý svah vystavený erozi. Barva plně gránátově červená, voní velmi typicky drsně po Pinotu
a připomíná trnku, indický čaj, fajfkový tabák a třešeň. Chutná plnotělnatě, velce a masitě.
Grape Varieties: 100% Pinot Noir. Area of Production: Southern end of the Cote de Beaune in
central Burgundy, on the lower slopes of the Mont de Séne. Geology: Brown calcareous solis on
marls of the Lias (lower Jurassic) sharp slope exposed E.S.E. Vinification: Traditional Burgundian
method in open vats with twice daily treading down and long maceration for maximum extraction.
Colour: It has a full garnet - red colour. Nose: It is delicate with a typical rustic side: pipe tobacco,
sloe, Indian tea and wild cherry. Palate: Very full fleshed, it is big and strong with a very good body.

Albert Bichot Cotes du Rhone (AOC Village)
suché červené / dry red 479,- Kč
Víno pochází z jižní části údolí Rhony. Toto víno je variací hroznů Grenache (50%), Syrah (25%),
Cinsault, Mourvédre a Carignan. Má zářivě jasnou granátově-červenou barvu. Voní velmi svěže.
Jeho aroma je po švestkách a černých ostružinách s výrazným pálivým kořením lékořice a bílého
pepřem. Jeho plná kulatá chuť je oduševnělá taninovým základem.
Wine is from the southern sector of the Rhône valley. Grape varieties in this dry red wine is
Grenache (50%), Syrah (25%), Cinsault, Mourvedre, Carignan. It has a bright and gleaming garnetred colour. His nose is very fresh and tasty. It has aromas of black fruit (plum and blackberry) with
quite hot spice (liquorice and white pepper). Its body is fleshy, round and spirited with a tannic
base.

Albert Bichot Châteauneuf-du-Pape (AOC Village)
suché červené / dry red 1 399,- Kč
I rodinné sklepy Alberta Bichota Vám mohou nabídnout známe Chateauneuf du Pape. Avšak toto
víno je opravdu ze třinácti druhů hroznů. Grenache, Syrah, Cinsault, Mourvedre, Picpoul, Terret noir,
Counoise, Muscardin, Vaccarése, Picardan, Clairette, Roussanne a Bourboulenc. Hrozny jsou sbírány
v jižní oblasti Cotes du Rhone, na svazích blízko starověkého papežského města Avignon. Půdy
vtéto oblasti jsou červenojílové s větším obsahem velkých hrud, se starověkým aluviálním
původem na náhorních plošinách. Víno je vyráběno částečně karbonickou macerací pro ovocné
chutě, ale i klasicky pro rudost. Zraje v ocelových sudech dvanáct až osmnáct měsíců. Jeho barva je
překrásně a hluboce granátově červená. Vůně je typicky ovocná s aroma kafru, kandovanými
černými ostružinami a citrónovou kůrou. Jeho chuť je velmi vyvážená s delikátními tóny dřeva
a mnoho „tělnatosti a velikosti“.
Grape Varieties: Assemblage de cépages. Area of Production: Situated in the southern sector of
Côtes du Rhône, on the bank, near the ancient Papal Town of Avignon. Geology: Soil made of red
clays with large quantities of big pebbles, ancient alluvial in origin, on an upraised plateau.
Vinification: partly carbonic maceration for fruit, partly classical red for body. Colour: It has a very
deep garnet red colour. Nose: Its fruit is highly typical, with camphor, candied black berries and
citrus peel. Palate: It has a robustly structured body with fatness and big size.

Bourgogne Pinot Noir „Joseph Faiveley“
červené / red 699,- Kč
100% Pinot Noir. Má hlubokou rubínovou barvu. Hezká, pro Pinot Noir typická vůně s decentními
tóny animálnosti. Šťavnatý, živý a jednoduchý styl. Dobře strukturované víno s pevnou kostrou,
podpořené tříslovinou.
100% Pinot Noir. It has a deep ruby colour. A lovely typical Pinot Noir nose with subtle animal notes.
A juicy, lively and simple style. A well-structured wine with a firm body and supporting tannins.

Novyý Zéland / New Zeland
Kim Crawford
Velmi úspěšný podnik založený rodinou Crawford v roce 1996, poté co Kim pracoval jako
winemaker ve vinařství Coopers Creek. Od samého počátku bylo jeho vinařství velmi úspěšné, a tak
jej v polovině minulého desetiletí koupila skupina Constellation. Dnes jsou zde zpracovávány jak
hrozny z vlastní produkce vinic v Hawke's Bay, tak z nakupované produkce jiných novozélandských
oblastí, zejména Sauvignon Blanc z Marlborough.
Young and dynamic winery established on early 2000´s by mister Kim Crawford. High quality of his
wines found it´s customers almost immediately and star of this winery was rising very fast.
Nowadays is located in Marlborough region, a main region for Sauvignons and Pinot noirs in New
Zealand. Whole production is precise with using new technologies.

‚

Marlborough - Sauvignon Blanc - Kim Crawford
suché bílé/dry white 799,- Kč
Oblíbený moderní Sauvignon z Nového Zélandu z oblasti Marlborough, která je široce uznávána pro
pěstování této odrůdy. Kombinace suchého a mírného podnebí poskytuje ideální podmínky,
Sauvignon je jasný a silný, dobře vyvážený, s intenzivní vůní angreštu, mučenky a citrusových
plodů.
Pale straw colour with silver reflexes. Aroma is very intensiv with powerful fruity character of lime,
blackcurrant and hind of gooseberries. Palate is very fresh showing citrus fruits- lime and lemon,
green apples and footprint of green herbs. Medium long aftertaste.

Marlborough - Pinot Noir - Kim Crawford
suché červené/dry red 799,- Kč
Lehký a elegantní zástupce Pinotů z Nového Zélandu. Ve vůni nejprve potěší ovocné aroma třešní a
jahod s jemnými vanilkovými tóny pocházejícími z dubových sudů. Na jazyku je víno živé, šťavnaté,
s nasládlými taniny.
Intense ruby-red colour with lighter tiny rim. Aroma is quite profound with nice tone of ripe red
stone fruits like cherries of strawberries with slight touch of spice. Wine is medium bodied with
tones of cherry jam or very ripe raspberries with soft tanins reminding cherry stones. Medium long
after taste.

‚

ˇ Afrika / South Africa
Jizní
Glen Carlou Chardonnay
suché bílé/dry white 459,- Kč
Svěží víno s květinovou a ovocnou vůní, plná jemně krémová chuť je skvěle vyvážena příjemnou
kyselinkou. Zraje 10 měsíců v barrique sudech.
Aroma of fresh citruses and ripe peaches, soft generous, mouth filling flavours of stonefruits and
citrus. The creamy texture is balanced with a fine acid

Glen Carlou Cabernet Sauvignon
suché červené/dry red 479,- Kč
Plné víno s jemnými taniny, charakteristickou vůní a chutí po černém rybízu a lesních plodech,
s jemným kořeněným závěrem. Zraje 15 měsíců v barrique sudech.
Aroma of ripe black berries and black currant, rich cassis and red berry fruits on the palette with
a touch of fine spiciness on the finish.

USA Kalifornie / USA - California
Kendall Jackson Avant Chardonnay
polosladké bílé/ semi-sweet white 799,- Kč
Toto osvěžující Chardonnay nabízí podmanivé vrstvy čerstvého ananasu, zeleného jablka, citronu,
šťavnaté hrušky a polního kvítí. V ústech cítíme osvěžují kyselinku a elegantní minerální tóny, které
jsou vyváženy zakulacenou chutí na patře. Dlouhá ovocná dochuť.
This refreshing Chardonnay erupts with captivating layers of fresh pineapple, bright green apple,
crisp Meyer lemon, juicy pear and wildflowers. It shows refreshing acidity and sleek mineral notes
which are balanced by a rounded mid-palate and a long, pure fruit finish.

Kendall Jackson Grand reserve Cabernet Sauvignon
suché červené / dry red 1 599,- Kč
Vůně přezrálých ostružin a malin, doplněné o tóny moka jsou předzvěstí intensivních struktur
robustních taninů. Ve společnosti chutí po třešních, rybízu a tabáku rozvíjejí nádhernou plejádu
vytříbené bohatosti v ústech. Bohatá a neutuchající dochuť.
Well-defined currants, blackberry, blueberry and cassis make for abundant fruit on the attack.
Sturdy, complex tannins balance the acidity throughout. Notes of smoke, mocha, cedar and lots of
rich oak round off the long, earthy, heady finish.

Argentina
Renacer Punto Final Reserva Malbec
suché červené/dry red 999,- Kč
Temně červená barva s fialovými odlesky. Ve vůni cítíme kombinaci červeného ovoce a náznaky
toastu, které vínu dodal sud z francouzského dubu. V ústech je víno komplexní a dobře
strukturované s dlouhou dochutí.
Deep red in color with intense violet shades. On the nose, a combination of red fruits and toasty
notes given by the French oak are evident. In the mouth, the wine is complex and structured with a
long aftertaste.

Champagne and sparkling wines
Théophile brut (AOC Champagne)
champagne / crémant 990,- Kč
Odrůdy: 1/3 Chardonnay, 1/3 Pinot Noir, 1/3 Pinot Meunier
Champagne Théophile není druhým vínem Louis Roederera. Druhá vína jsou totiž ve většině
případech geneticky velmi blízká svým „velkým bratrům“. V tomto případě se jedná spíše
o bratrance – víno je odlišné, i když se vyrábí z hroznů mladých keřů z vinic Louis Roederer.
Částečné malolaktické kvašení a přidávání 30 % rezervních vín dává vínu osobitý charakter, je
vyvážené, plné a štědré s jemnou kyselinkou. Jasně zlatavá barva, lehká svěží vůně s ovocným
podtónem a nádechem květů, v chuti dominují citrusové plody a kůra pomerančů, dlouhá chuť se
známkami bílých květů (hloh) a ananasu, jemné perlení, krémová chuť.
Champagne Théophile is not the second wine of Louis Roederer. Second wines are, in most cases,
genetically very close to their "big brothers". This is more of a cousin - a different wine, even though
it is made from grapes harvested from young vines in the Louis Roederer wineries. Partial maloactic
fermentation and the addition of 30% reserve wine gives this wine its own personality. It is
balanced, full and generous with light acidity. A clear golden colour, light fresh aroma with fruity
subtones and a hint of flowers. Dominant citrus and orange rind in the taste, and a long finish with
touches of white flowers (hawthorn) and pineapple. A light effervescence and creamy taste.

Crémant de Bourgogne blanc de blancs - Paul Chollet
champagne / crémant 590,- Kč
Odrůda: Chardonnay
Sekt vyrobený z typické bílé odrůdy používané v oblasti Champagne vyniká jemností, příjemným
perlením a dokonalou souhrou chutí s tóny citrusů skvělě spojených s jemnou mineralitou, která
z něj dělá jeden z nejlepších Crémantů v celém Burgundsku.
This sparkling wine is made from the typical white variety used in the region of Champagne, known
for its subtlety and pleasant effervescence, beautifully combining citrus tones and light minerality,
making it one of the best Crémant in the whole of Burgundy.

Louise Roederer Cristal (AOC Champagne)
champagne / crémant 6 750,- Kč
Odrůdy: 45 % Chardonnay, 55 % Pinot Noir
Cuvée Cristal pochází z grands crus z Montagne de Reims, Vallée de la Marne a Côte de Blancs.
Oslnivá žlutá barva s jemnými jantarovými odlesky, s ušlechtilými dlouhošumivými bublinkami.
Vůně je intenzivní a výrazná už při prvním přičichnutí, vyjadřuje eleganci a přesné aroma
chardonnay: bílé ovoce, sladký pyl, citrusy a čistou mineralitu. Aroma je bohaté, sladké a lahodné,
vše při zachování tolik důležité přesnosti a dokonalé rafinovanosti. Útok na chuťové buňky je
bohatý, krémový a odkrývá neuvěřitelně šťavnatou ovocnost: žluté broskve, meruňky, mango… Tato
jemná a dužnatá koncentrace je hutná i jemná zároveň, což je typické pro velké Pinoty Noirs, a ihned
se přelívá do jemné kyselinky, která dává vínu živost a mineralitu.
Cuveé Cristal comes from grands crus from Montagne de Reims, Vallée de la Marne and Côte de
Blancs. A bright yellow colour with light amber reflections and noble, longer lasting bubbles. The
aroma is intense and pronounced, typical for elegant chardonnay: white fruit, sweet pollen, citrus
and definite minerality. The bouquet is rich, sweet and pleasing, but the wine retains its precision
and perfect refinement. Your taste buds will tingle with the incredible juicy fruitiness of this rich
and creamy wine: yellow peaches, apricots, mango. The subtle and succulent concentration is
dense and light at the same time, which is so typical for big Pinot Noirs, immediately turning into
light acidity, giving the wine its liveliness and minerality.

Champagne Louis Roederer Brut Premier
champagne / crémant 1 680,- Kč
Odrůdy: Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
Již toto základní víno vyniká výrazně plnou vůní a svěží barvou. Jemné perlení doprovází eleganci
vchuti a jen těžko lze věřit, že se jedná pouze o neročníkové Champagne! Je velice komplexní
avyvážené, jeho „suchost“ podporuje celkový svěží dojem, který lze u vín této kategorie dnes najít
zcela výjimečně. Můžeme ho servírovat jako aperitiv ve spojení s pralinkami z husích jater nebo
zauzenými plátky kachních prsou s konfitovanou švestkou.
Despite the fact that this is one of their basic wines, it is full of aroma with bright colour. With its light
effervescence and elegant taste it is hard to believe that this is a non-vintage Champagne! A very
complex and balanced wine. Its "dryness" supports its overall freshness, which is hard to find in
wines of this category. Can be served as an aperitif with fois gras or smoked slices of duck breast and
confit of plums.

Cuvée Dom Perignon
4 599,- Kč
Dom Pérignon byl v 17. století benediktinský mnich, který vstoupil do dějin jako osoba, která
„vynalezla” šampaňské. První ročník Dom Perignon byl uveden na trh v roce 1937. Toto Champagne
je výsledkem hledání rovnováhy mezi odrůdami Pinot Noir a Chardonnay. Světle žlutá barva se
zelenými odlesky. Počáteční vůně čerstvých mandlí a grapefruitu pomalu přechází do tónů koření,
oříšků kešu a opečených toastů. Sametová, komplexní a harmonická chuť. „Každý ročník je unikátní.
Je to stále stejné a přitom tak odlišné” Richard Geoffroy - sklepmistr Dom Perignon.
Dom Pérignon was in the 17th century benedictien monk, who invented champagne. The first year
of vintage was brought to the market in the year 1937. This champagne is the result of the balance
between the varieties Pinot Noir and Chardonnay. Light yellow colour with green reflection. Initial
scent of fresh almonds and grapefruit passed into the tone of cashew and grilled toast. Velvet, full
and harmonic taste. Every year of vintage is unique. „It´s always the identical and at the same time
different“ says Richard Geoffroy – wine-vault chef.

Moët & Chandon Brut Imperial
1 999,- Kč
Brut Impérial je typickým příkladem stylu Moët & Chandon. Vyjadřuje bohatství a rozmanitost půdy,
ze které hrozny vína vyrůstají a zůstává konzistentní po celé roky. Je to harmonická skladba
vytvořená ze tří hroznů Champagne: Chardonnay, Pinot Noir a Pinot Meunier. Má jemný vinný buket
s nádechem limetky a květu vinné révy.
Brut Impérial is the typical example of Moët and Chandon style. It shows the variety and richness of
the soil, which the grapes grow up from, and stays identical for years. It´s harmonic composition is
made from three champagne grapes: Chardonnay, Pinot Noir and Pinot Meunier. This wine is soft
vine bodied on the palate reminiscent of the limet and bouquet.

Moët & Chandon rosé Imperial
2 399,- Kč
Moët & Chandon Rosé Impérial má celistvou a ovocnou chuť díky přidání Pinot Noir ve fázi
vytvoření směsi a dlouhé době zrání. Toto víno s výraznějšímaroma je ideální podávat s rybou na
delikátním kořeněném základě. Moët & Chandon Rosé Impérial je dokonalé k lososu, kuřeti,
jehněčímu stehnu,hovězímu filé, srnčímu masu a ke zvěřině vůbec. Vhodně doprovodí i červené
ovocné dezerty.
Moët and Chandon Rosé Impérial has full and fruity flavour thanks to Pinot Noir, which was given to
this wine in the period of creating it and in the long time of maturing. This wine has a distinct nose
and it suits very well to the fish, made on seasoning bed. Moët and Chandon Rosé Impérial goes
excellent to salmon, chicken, lamb drumstick, beef fillet and to venison in general. It can be served
to the red fruit deserts too.

Alfred Gratien classigue brut
1 699,- Kč
Šampaňské s působivou, delikátní a intenzivní vůní červených hroznů, ovoce a cukroví. Slámově
žlutá barva dává vyniknout bublinkám, které tvoří šňůru korálků. Brut reserve se vyznačuje
nezvykle komplexní chutí. Složení: Chardonnay 37 %, Pinot Meunier 50%, Pinot Noir 13 %.
Champagne wine with intensive and distinet nose of grapes, fruits and sweets. Straw yellow colour
allow to excel the bubbles made the line of breads. Brut reserve shows unused full flavour.
Composition: Chardonnay 37%, Pinot Meunier 50%, Pinot Noir 13%.

Taittinger Brut
1 999,- Kč
Taittinger Brut nabízí lehké, svěží aroma broskví s tóny hlohového květu, chuť je ale spíše suchá,
dobře vyrovnaná, středně plná, postavená na eleganci a finese odrůdy Chardonnay, v dokončení je
lehounce nasládlá.
Taittinger Brut offes light, fresh and distinet nose of flach and hawthorn blossom, but the flavour is
rather dry, well balanced, medium bodied on the palate, made on smartness and speciality of
Chardonnay, slightly sweet in finish.

Louis Girardot Brut
999,- Kč
Znamenitý sekt vyráběný klasickou metodou z vína, které se urodilo pod laskavým sluncem
vinorodé Pálavy. Cuvée je směsí 3 odrůd: Chardonnay, Rulandského bílého a Ryzlinku rýnského.
Sekt světle zelenozlaté barvy s dokonalou průzračností, jemnou vůní a harmonickou chutí
vlašských ořechů.
Crafted from the choicest Vintre grapes cultivated on the sunny vineyards of the renouned Pálava
wine region. Louis is delightfully gulden green and flawlessly clear. His light, gentle aroma is
balanced by a harmonious flavor with a subtle hint of ripened walnut. The cuvée of this wine is
crafted from free varieties: Chardonnay, Pinot Blanc and Rhine Riesling.

O aktuálních ročnících Vás bude informovat naše obsluha.
Our waiter will inform you about the exact year of production.
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