VÍNNA
KARTA
ŠUMIVÉ VÍNO

Frizzante CORTE delle Rose (Cuvée Bianco)

3,89€/0,15l

19,49€/0,75l

Vinárstvo - CORTE delle Rose, krajina - Taliansko, extra dry
Víno svetlej slamovo-žltej farby s vytrvalým jemným perlením. Vo vôni sú rovnako zastúpené ovocné
aj kvetinové tóny, zelená hruška, jablko a liči. Chuť vína je svieža, ovocná.

Prosecco Asolo biologico

4,89€/0,15l

24,49€/0,75l

Vinárstvo - Borgo Molino, krajina - Taliansko, brut
Víno slamovo-žltej farby so zlatým odleskom a jemným perlením. Vo vôni dominujú ovocné tóny
zrelého jablka s dotykom citrusov.
Chuť vína je intenzívna, dobre štruktúrovaná s ovocným charakterom.

Motivo Rose (Glera, Pinot Nero, Raboso)

24,49€/0,75l

Vinárstvo - Borgo Molino, krajina - Taliansko, dry
Víno jasnej svetloružovej farby s jemným a dlhým perlením. Ľahká príjemná ovocná vôňa
so stopami jahôd, malín a ruží, chuť vína je svieža a lahodná.

Prosecco Cartizze

34,99€/0,75l

Vinárstvo - Borgo Molino, krajina - Taliansko, dry
Víno so svetlou slamovo-žltou farbou, jemným a dlhým perlením, charakteristickou elegantnou
ovocnou vôňou jabĺk a hrušiek. Chuť vína je ovocná a svieža.

Champagne G.H.MUMM

94,99€/0,75l

Vinárstvo - MUMM, krajina - Francúzko, brut
Nevtieravá vôňa žltého ovocia, sušienok a minerálov. Suchú a delikátnu chuť tohto šampanského
podporuje vynikajúca kyselinka s plynulým ovocným prejavom pomarančovej dužiny. Záver je
stredne dlhý, pripomínajúci pražené mandle a jablkový sorbet.

Moet Impérial
Vinárstvo - Moet & Chandon, krajina - Francúzko, brut
Ľahká, svieža svetlo-zlatá farba s okúzľujúcou, ale zároveň nevtieravou ovocno-kvetinovou
arómou citrusu a sušených lúčnych kvetov. Chuť vína je svieža, jemná, perlenie stredne
intenzívne a dlhé.

98,99€/0,75l

VÍNNA
KARTA
BIELE VÍNO
Pinot Grigio

4,19€/0,15l

20,99€/0,75l

Friulano

5,19€/0,15l

25,99€/0,75l

Vinárstvo - CORTE delle Rose, krajina - Taliansko, suché
Osviežujúce vino s hravými tónmi broskýň a lúčnych kvetov,
K vínu odporúčame jedlá z morských plodov, rizoto, alebo krémové polievky.

Vinárstvo -Baccichetto Vittorino, krajina - Taliansko, suché
Víno svetlej, slamovo-žltej farby, charakteristická jemne elegantná a ušľachtilá vôňa,
chuť je suchá a lahodná.
K vínu odporúčame - Figový šalát

Sauvignon Blanc

24,99€/0,75l

Vinárstvo - Villa Maria, krajina - Nový Zéland, suché
Biele víno iskrivej žltozelenej farby. Vôňa je svieža, aromatická.
Odhaľuje kvet bazy a grepovú dužinu. Suchá a expresívna chuť je svieža, zaguľatená.
Pripomína broskyňu a čierne ríbezle.
K vínu odporúčame - Kalamáre

Gruner Veltliner Hasel Kamptal

24,89€/0,75l

Vinárstvo - Allram Weingut, krajina - Rakúsko, suché
Víno sviežej zeleno-žltej farby. Vo vôni dominujú typické odrodové tóny zrelého
žltého ovocia doplnené o jemnú pikantnosť. Chuť vína je svieža a príjemne šťavnatá.
K vínu odporúčame - Zeleninový wrap

Rulandské Šedé

24,89€/0,75l

Vinárstvo - Mavín,krajina - Slovensko, suché
Víno má zlatisto-žltý odtieň farby. Aróma vína je pretkaná plodmi tropického ovocia,
prezretých banánov a medových plástov. Chuť vína je doplnená o pomarančovú kôru
a pražené lieskové oriešky.
K vínu odporúčame - Caesar šalát

Ryzling rýnsky

22,89€/0,75l

Vinárstvo - Rariga, krajina - Slovensko, suché
Krásna a lahodná aróma lipy, začínajúcich tónov medového plástu a broskyne.
K vínu odporúčame - Bruschetta

Cuvée Sari (semilion,sauvignon blanc)

29,89€/0,75l

Vinárstvo - Tajna, krajina - Slovensko, suché
Iskrivo číre víno s jasným žlto-zeleným farebným odtieňom. Intenzívna vôňa medového melónu,
manga a kiwi je doplnená výrazne herbálnym nádychom listov medovky.
Stredne plná šťavnatá chuť harmonicky ladí s vôňou.
K vínu odporúčame - Prsia z kuraťa z voľného chovu

Traminer
Vinárstvo - Borgo Molino, krajina - Taliansko, polosuché
Víno slamovo-žltej farby s intenzívnou, ale jemnou vôňou s tónmi kvetov,
šípiek a exotických plodov. Elegantne vyvážená chuť, veľmi aromatická, dlhá a príjemná.
K vínu odporúčame - Hovädzie rizoto

22,89€/0,75l

VÍNNA
KARTA
ČERVENÉ VÍNO
4,19€/0,15l 20,99€/0,75l

Merlot

Vinárstvo - CORTE delle Rose, krajina - Taliansko, suché
Príjemná teplá chuť hrozna s osviežujúcim závanom lesných bobúľ a letného ovocia.
K vínu odporúčame chuťovo bohaté cestoviny, alebo mäsové jedlá

Refosco

5,19€/0,15l 25,99€/0,75l

Vinárstvo - Baccichetto Vittorino, krajina - Taliansko, suché
Víno rubínovej farby má delikátnu a elegantnú arómu s náznakmi malín, jahôd a lupeňov ruží.
Chuť je harmonická s dlhou dochuťou.
K vínu odporúčame - Penne s hovädziou sviečkovicou

Primitivo di Manduria

26,99€/0,75l

Vinárstvo - Contesa Carola, krajina - Taliansko, suché
Víno krásnej rubínovo-červenej farby. V intenzívnej vôni dominujú ovocné tóny zrelých sliviek, višní a korenia.
Chuť je dobre štruktúrovaná s dobre zapracovanými trieslovinami.
K vínu odporúčame - Teľacie líčka

34,89€/0,75l

Dunaj

Vinárstvo - Tajna, krajina - Slovensko, suché
Tmavý fialovo-červený farebný odtieň s bordovou iskrou. Bohatý aromatický profil vína obsahuje tóny borievok,
černíc, sliviek a čiernej kávy. Pikantnej výrazne chuti dominujú ovocné taníny po doznení ktorých na podnebí
zostanú noty pražených mandlí, horkej čokolády a dreva.
K vínu odporúčame - Marinovaný hovädzí pupok

Serna (Refosco, Merlot, Cabernet Sauvignon)

36,89€/0,75l

Vinárstvo - Borgo Molino, krajina - Taliansko, suché
Tmavý fialovo-červený farebný odtieň. Veľký ročník očarí pikantnou arómou prezretých sliviek, čerešní a zeleného
korenia. Elegantná, hlboká, dlhá svieža chuť so zamatovými tanínmi prekypuje extraktom kôstkového ovocia,
horkej čokolády a minerálov.
K vínu odporúčame - Hovädzí filet

RUŽOVÉ VÍNO
Rosa (Raboso, Cabernet Sauvignon)

4,39€/0,15l

21,95€/0,75l

Vinárstvo - Borgo Molino, krajina - Taliansko, suché
Ružové víno s pestrým a plným buketom, vôňa pripomína fialky a divoké černice.
Telo je elegantné, mäkké a jemné.
K vínu odporúčame - Kalamáre

Cabernet Sauvignon rosé

24,89€/0,75l

Vinárstvo - Rariga, krajina - Slovensko, polosuché
Vynikajúca ružová odroda francúzskeho pôvodu. Má jemnú lososovú farbu a peknú sviežu kyselinku. Podmaní si
Vás sviežou ovocnou arómou so smotanovými tónmi. V chuti Vám ulahodia tóny lesného ovocia.
K vínu odporúčame - Lávový koláč

