ROZLÉVANÁ VÍNA / WINES BY THE GLASS
BÍLÁ / WHITE
CHARDONNAY

ITÁLIE KARAFA

0,25

69 KČ

ČERVENÁ / RED
MERLOT

ITÁLIE KARAFA

0,25

69 KČ

BÍLÁ VÍNA / WHITE WINES
VINAŘSTVÍ F. MÁDL, V. BÍLOVICE
MÜLLER THURGAU
ZEMSKÉ / COUNTRY WINE

0,75

219 KČ

SUCHÉ / DRY

Velmi oblíbená odrůda, s jemnou muškátovou vůní a harmonickou chutí, s
nižším obsahem kyselin. Můžeme ji doporučit k méně výrazným
předkrmům, zeleninovým polévkám, rybám nebo k bílým měkkým sýrům.
…
A very popular variety, with a mild muscatel aroma and harmonious
flavour, with a lower content of acids. We can recommend it with less
distinctive starters, vegetable soups, and fish or white soft cheese.

VINAŘSTVÍ SEDLÁK, V. BÍLOVICE
NEUBURSKÉ
0,75
269 KČ
KABINET / CABINET
SUCHÉ / DRY
Barva vína je jiskrně žlutá. V intenzivní vůni jižního ovoce můžete rozpoznat
banány a avokádo. Tóny jižních plodů se promítají i do lehce pikantní chutě.
Víno je harmonické a zanechává silný chuťový zážitek.
…
The colour of this wine is sparkling yellow. In intensive smell of south fruit
we can recognize bananas and avocado. Tones of south fruits show even
to lightly piquant taste. The wine is harmonic and leave strong gustatory
experience.

HARMONIA VINI SELECTION
RULANDSKÉ ŠEDÉ

0,75

POZDNÍ SBĚR / LATE HARVEST

POLOSUCHÉ / SEMI DRY

319 KČ

Zlatožlutá barva a bohatá, přesto jemná vůně po exotickém ovoci,
umocněná chlebnatými tóny, upoutá ještě před ochutnáním. Chuť je plná a
komplexní s ovocně medovou dochutí.
…
Gold-yellow and rich colour, though it is soft smell after exotic fruit, it is
involving of tones of bread. The wine takes up before tasting. The taste is
a full and complex with fruity honey aftertaste.
PÁLAVA

0,75

299 KČ

POZDNÍ SBĚR / LATE HARVEST
POLOSLADKÉ / SEMI SWEET
Ve vůni se projeví banánové, citrusové a muškátové tóny. Chuť je medová,
harmonická, středně plná, s lehkou kyselinkou na konci. Toto víno může být
dobrým průvodcem celého večera, velmi se líbí ženám.
…
In the aroma of this wine are shown banana and citrus tones. The taste is
honey, harmonic, middle full and with light acid at the end. This wine can
be very good company during the whole night.

RAKOUSKO / AUSTRIA
GRÜNER VELTLINER
0,75
359 KČ
K. NEUSTIFTER POYSDORF
SUCHÉ / DRY
Barva tohoto vína je veselá, světle žlutá. V chute je nevtíravé, příjemné,
hodí se k odlehčení a povzbuzení nálada, pro širokou společnost. Toto víno
se velmi dobře kombinuje s lehkými předkrmy, bílým masem a mořskými
plody.
…
The colour of this wine is an eye – catching bright yellow. In the taste it is
unobtrusive, pleasant, this is a great wine for enhancing the mood of the
moment for all occasions. We recomend it to light starters, crustacean
(shellfish), seafood.

RŮŽOVÉ VÍNO / ROSÉ WINE
VINAŘSTVÍ F. MÁDL, V. BÍLOVICE
FRANKOVKA ROSÉ
0,75
269 KČ
KABINET / CABINET
SUCHÉ / DRY
Vůně lesních plodů je v harmonii s chutí po malinách a lesních jahodách.
Velmi vhodné na letní osvěžení a v kombinaci se skopovým masem.
…
The aroma of wild-berries is in harmony with the taste of raspberries and
wood-strawberries. Very suitable for a refreshment in the summer or in
combination with mutton.

ČERVENÁ VÍNA / RED WINES
VINAŘSTVÍ F. MÁDL, V. BÍLOVICE
ZWEIGELTREBE
0,75
269 KČ
JAKOSTNÍ / QUALITY WINE
SUCHÉ / DRY
Rubínově červená barva s vůní ostružin a sušených višní, chutí připomínající
čerstvé lesní plody se sametovou tříslovinou.
…
Ruby red color with aromas of blackberries and dried sour cherries, a taste
reminiscent of fresh berries with silky tannins.

VINSELEKT MICHLOVSKÝ, RAKVICE
RULANDSKÉ MODRÉ
0,75
289 KČ
POZDNÍ SBĚR / LATE HARVEST
SUCHÉ / DRY
Víno atraktivní malinové barvy. Vůně svěžích tónů červeného rybízu a malin
přechází do ovocité chuti, kde se dále rozvíjí citrusové prvky a máslově
jemná dochuť s dynamickou kyselinkou.
…
The wine has atractive raspberry colour. The smell of fresh tones of red
currant and raspberry pass to fruity taste, where evolve citrus strands and
butter soft aftertaste with dynamic acid.

MORAVÍNO VALTICE
CABERNET SAUVIGNON
0,75
359 KČ
POZDNÍ SBĚR / LATE HARVEST
SUCHÉ / DRY
Výrazná cabernetová vůně černého rybízu, lesního ovoce a fialek. Chuť je
komplexní, strukturovaná s vyzrálou švestkou a čokoládou. Příjemně svěží,
sametové víno s charakteristickou tříslovinou v závěru.
…
Expressive cabernet smell of black currant, wood fruit and violets. The
taste is complex, structured with mature plum and chocolate. Pleasantly
fresh, velvety wine with characteristic tannin in ending.

ARGENTINA
MALBEC 505 CASARENA
MENDOZA

0,75

359 KČ

SUCHÉ / DRY

Tmavě rubínová barva a bohatá vůně. Zralé ovoce se špetkou pražení se
zde mísí s kořenitostí a aroma vanilky, dodané osmi měsíci zrání v sudech z
francouzského dubu. Víno má hezkou strukturu, plnou a vyrovnanou chuť,
velmi jemný tanin a náznak kouře v závěru.
…
Dark ruby red colour and rich fragrance. Ripen fruit with dash of roasting is
completed with spiciness and vanilla fragrance, given by ageing in the
French oak for 8 months. The wine has a nice structure, full and wellbalanced taste, very soft tannins and a touch of smoke at the end.

Všechna uvedená vína obsahují alergen č.12 oxid siřičitý a siřičitany
All of the above wines contain allergen No.12 sulfur dioxide and sulphites

