ŠUMIVÁ VÍNA
0,1L

01 | 61 Franciacorta brut, BERLUCCHI

135 Kč

0,75L

1455 Kč

Víno má slámově žlutou barvu, jemné dlouhotrvající perlení, květinovou chuť s ovocným nádechem připomínající jablka,
hrušky a citrusy. V chuti je krásně svěží, ovocité a perfektně vybalancované

02 | 61 Franciacorta Rosé, BERLUCCHI

1560 Kč

Víno má sytě růžovou barvu a jemné perlení. Ve vůni najdeme tóny zralého bobulovitého ovoce. V chuti je příjemná
chlebovinka a vyvážený cukr s kyselinou.

03 | 61 Franciacorta Saten, BERLUCCHI

1560 Kč

Víno má slámově žlutou barvu a intenzivní perlení. Vůně je krásně rozmanitá s náznaky tropického ovoce a postupně se
posunuje až do tónů kandovaných citrusů. V chuti je výrazná kyselinka. Perzistence je velmi dlouhá.

04 | Franciacorta brut 1,5l, BERLUCCHI

3105 Kč

Víno má slámově žlutou barvu, jemné dlouhotrvající perlení, květinovou chuť s ovocným nádechem připomínající jablka,
hrušky a citrusy. V chuti je krásně svěží, ovocité a perfektně vybalancované.

05 | 61 Franciacorta Saten 1,5l, BERLUCCHI

3250 Kč

Víno má slámově žlutou barvu a intenzivní perlení. Vůně je krásně rozmanitá s náznaky tropického ovoce a postupně se
posunuje až do tónů kandovaných citrusů. V chuti je výrazná kyselinka. Perzistence je velmi dlouhá.

06 | Prosecco DOCG brut, GIUSTI WINE

960 Kč

Příjemná čistá vůně, s typickými elegantními ovocnými tóny. Chuť je svěží s tóny hrušky a zeleného jablka,
následovaná nezralými bílými broskvemi a jarními květy.

07 | Prosecco 2019 DOCG brut Valdobbiadene, BORGO ANTICO

1050 Kč

Jemné a vytrvalé perlení. Příjemná vůně bílých květů akátu, s ovocným nádechem hrušky a nezralého jablka.
Chuť je suchá, intenzivně ovocná a dlouhotrvající.

08 | Crémant de Loire, brut nature, blanc de blancs, DOMAINE DES TROTTIÉRES

1200 Kč

Crémant je vyroben z vyzrálých bobulí, které mu dodávají jemnou chuť a aromatickou svěžest vysoké kvality.
V chuti Vás překvapí jemné perlení a krásné tóny zelených jablek.

09 | Tenuta Santa Anna - Prosecco Frizzante

445 Kč

Jemně perlivé Prosecco s decentně hroznově nasládlou chutí a Příjemnou kyselinkou. Aroma vína připomíná
zelená jablka, broskve a zralé meruňky. V chuti je svěží s jemnou nasládlostí a delikátní harmonickou kyselinkou.

CHAMPAGNE
10 | Cornalyn, brut, blanc de noir, DOM CAUDRON

3388 Kč

Cornalyne je elegantní, jemné, svěží s krásnou zlatavou barvou. Chuť je plná, s dlouhou perzistencí, s tóny vanilky,
medu a citrusových plodů. Zraje 8 měsíců v nových sudech typu barrique a následně 36 měsíců v lahvi.

11 | Prediction, brut nature, blanc de noir, DOM CAUDRON

1995 Kč

Barva světle zlatavá, ovocné aroma připomínající meruňku a letní jablka. V chuti najdeme limetkové tóny a lehký
medový a kořenitý závěr. Zrání 2 roky v lahvi. Velmi intezivní a jemné perlení.

12 | Epicurenne, brut, blanc de noir, DOM CAUDRON

2730 Kč

Zlatá barva, aroma vanilkových lusků a dubového dřeva, plná chuť s dlouhým závěrem. Po fermentaci zraje 5
měsíců na kalech a následně 36 měsíců v lahvi.

13 | Imperial, brut, MOËT & CHANDON

2300 Kč

Slámově zlatá barva se zelenkavými odlesky. Aroma odhaluje zralé ovoce (jablko, hruška, bílá broskev), citrusy,
květinové tóny (limetkový květ) s náznakem briošky a ořechů. Chuť v sobě snoubí bohatost a lehkost ovoce
společně s jemným perlením.

14 | VEUVE CLICQUOT, brut

2500 Kč

Světle zlatavá barva, s jemnými nazelenalými odstíny. Perlení je drobné a pravidelné. Vůně je středně intenzivní,
ovocného charakteru s tónů bílé broskve, hrušky, vyzrálé mirabelky a bílých květů. Chuťový pocit je svěží
a harmonický s tóny ovoce, teplého bílého pečiva a čerstvého másla

15 | „R“, brut, RUINART

2950 Kč

Žlutá barva se zlatavými odlesky. Delikátní aroma plné svěžích a ovocných tónů mísících se s tóny lískových oříšků
a mandlí.Vše postupně přechází do lahodných komplexních tónů briošky a sušenek. Harmonické a plné víno s
intenzivní chutí zralého ovoce (blumy, nektarinky).

BÍLÁ VÍNA

ČESKÁ REPUBLIKA
16 | Sauvignon blanc 2017, REISTEN

0,1L

0,75L

55 Kč 375 Kč

Elegantně odrůdová vůně vína s nádechem bezu a zralého angreštu. Plná, kulatá chuť s vyváženým zbytkem cukru
a svěží kyselinky.

17 | Veltlínské zelené 2018, ARTE VINI

75 Kč 565 Kč

Víno zářivé žlutozlaté barvy, již ve vůni velmi komplexní, elegantní, s jemnými tóny perfektně zralého žlutého
melounu a ananasu. V chuti výrazně peprný, kořenitý veltlín s mocným, mnohovrstevným a přitom elegantním
závěrem.

18 | Ryzlink rýnský 2016 pozdní sběr, SONBERK

650 Kč

Barva je žlutá se zlatavými odlesky. Ve vůni najdeme tóny lípy, meduňky a akátu s již znatelným nádechem
petroleje. V chuti potom zralé citrusy a šťavnaté meruňky, dlouhý minerální závěr.

19 | Ryzlink vlašský 2018 pozdní sběr, MIKROSVÍN

545 Kč

Víno sytější zlaté barvy se zelenkavým odleskem. Vůně je bohatá, s typickým bylinně-ovocným charakterem.
Projevuje se tóny čerstvého grapefruitu, zralých broskví a citronového tymiánu. Postupně přechází až do sladce
medového závěru.

20 | Sauvignon 2019, MOKRUŠA

690 Kč

Víno má světlou, zelenkavou barvou. Vůně je intenzivní s převažujícími tóny bělomasé broskve, angreštu a
zeleného melounu. Chuť je řízná, šťavnatá s projevem černého rybízu, jarní kopřivy, zemitosti a lehké minerality.

21 | Sauvignon blanc 2018, Soul, FABIG

820 Kč

Barva je světle žlutá se zelenkavými odlesky. Hned na první přivonění vás zaujme výrazná vůně zralého jádrového
ovoce propojená s lehce kořeněnými tóny angreštu a hluchavek. Chuť je intenzivní, lehce pikantní, angreštová
doplněná o zralé exotické ovoce.

22 | Rulandské šedé 2019, MOKRUŠA

690 Kč

Víno má zlatavou až šedavou barvu. Vůně přináší tóny zralého pomeranče, máslové hrušky a kompotované
jahody. Chuť je plná, lehce krémová s tóny žlutého zahradního ovoce, sušených jablek a lískových oříšků.

23 | Rulandské šedé 2017 pozdní sběr, GOTBERG

620 Kč

Víno má barvu bílého zlata. Ve vůni najdeme medové tóny. Chuť je plná, hebká s vysokým extraktem a pikantní
kyselinkou.

24 | Hibernal 2019, MOKRUŠA

690 Kč

Víno Vás zaujme zářivě zelenkavou barvou a excelentní vůní květu černého bezu, černého rybízu a mandarinek.
Chuť je šťavnatá, výrazně ovocná s tóny zeleného kiwi, angreštu, žlutého melounu, broskve a nektarinek.

25 | Pálava 2019, PEŘINA

745 Kč

Barva je slámově nažloutlá. Ve vůni se objevují typické, ale velmi decentní tóny pomeranče, okvětních lístků růží
a mandarinkové kůry. Chuť je středně plná s decentní příchutí zralého pomeranče a pomerančové kůry, jemné
kořenitosti a minerálním projevem. Dochuť je dlouhá doznívající po pomerančích.

26 | Pálava 2019, Maidenburg, REISTEN

720 Kč

Barva je zlatavá. Víno s vůní šípkové růže a tóny meduňky. V plné chuti vnímáme nasládlost medu i aroma
citrusů a bylinek. Vysoký zbytek cukru, spolu s příjemnou kyselinkou, dává vínu krásnou živost.

27 | Pálava 2019 výběr z hroznů, ŠAMŠULA

590 Kč

Toto víno, barvy jasně zlaté s citronovými odlesky, nadchne intenzivní plnou a podmanivou květinovou vůní.
Projeví se v ní i aroma liči, pivoněk a medu. Chuť je krásně nasládlá s dochutí papáje, pečených jablek
a kandovaného ovoce.

28 | Pinot blanc 2015, oranžové víno, MOKRUŠA

1560 Kč

Víno Vás na první pohled zaujme výbornou viskozitou a zlatou barvou s oranžovými odlesky. Jedná se o silné víno,
plné medu, másla, karamelu a sušených lučních bylin. Chuť je výrazná, hřejivá, nasládle medová, podpořená
jemnými pecičkovými taniny.

NĚMECKO
MOSEL
29 | Riesling 2019, Mosel, RICHTER

0,1L

0,75L

89 Kč 670 Kč

Jednoduchý, atraktivní Riesling s příjemnou ovocnou aromatikou, citrónovou kyselinkou a minerálním závěrem.

NAHE
30 | Weisser burgunder 2017 Löhrer Berg, SCHWEINHARDT

905 Kč

Barva vína je světle žlutá se zlatými odlesky. Elegantní, svěží víno s vůní ořechů, jablka a hrušky. Chuťově lehkého
charakteru s ovocným závěrem.

31 | Riesling 2017 Kabinett, SCHWEINHARDT

680 Kč

Velmi příjemné jemné polosuché víno se světle žlutou barvou, intenzivní vůní citrusových plodů a ananasu. Chuť
je bohatá s tóny limetky a grepu s delším ovocným závěrem a příjemným poměrem kyseliny a zbytkového cukru.

32 | Riesling 2016 Rothenberg, SCHWEINHARDT

1995 Kč

Víno zlatavé barvy, ve vůni najdeme broskve, meruňky a mandarinky. V chuti přezrálé ovoce s krásnou kyselinkou
a dlouhou dochutí.

33 | Riesling 2015 Königsschild, SCHWEINHARDT

905 Kč

Typický, suchý lehký Riesling lehce žluté barvy se střední viskozitou. V chuti najdeme citrusy a jablka, víno je
minerální s příjemnou kyselinou a lehkým petrolejovým a minerálním tónem.

RAKOUSKO
WACHAU
34| Grüner Veltliner 2019 Steinfeder, Mariengarten, JAMEK

775 Kč

Světle slámově žlutá barva se zeleným odleskem. Voňavé a svěží na nose s jemným ovocným tónem a
minerálností na patře.

35 | Grüner Veltliner 2019 Federspiel, Stein am rein, JAMEK

855 Kč

Světle žlutozelené, stříbrné odlesky. Jemná vůně bylinek, jablka a náznak čerstvé pomerančové kůry. Šťavnaté
ovocné nuance, svěží kyselinka a minerální dochuť.

36 | Grüner Veltliner 2019 Federspiel, Ried Hochstrasser, WOLFGANG BÄUERL

907 Kč

Světle žlutozelené, stříbrné odlesky. Ve vůni žluté tropické ovoce, náznak ananasu, čerstvá meruňka a jemné
bylinné koření. Střední tělo, doplněné o medový meloun a jemnou kyselinku.

37 | Grüner Veltliner 2019 Federspiel, WOLFGANG BÄUERL

617 Kč

Světle žlutozelené, stříbrné odlesky. Ve vůni najdeme květinové tóny, jablko a čerstvé luční byliny. V chuti se
rozvine jemné mango, kyselinka a minerálnost.

38 | Grüner Veltliner 2019 Federspiel, SCHNEEWEISS

860 Kč

Světle žlutozelené, zlatavé odlesky. Ve vůni převažují jemné ovocné nuance, náznak papáji a jablka, květinový
nádech a limetka. V chuti najdeme tóny jablek, jemnou kyselinku, citronový nádech a slaný závěr.

39 | Grüner Veltliner 2019 Federspiel, Ried Pichl Point, SCHMELZ

755 Kč

Jasně žlutozelená barva se stříbrnými odlesky. Jemná vůně tabáku a tóny jablek, manga, medového melounu a
čerstvých pomerančů. Komplexní, šťavnaté s chutí čerstvého bílého ovoce, příjemná kyselost, minerální citrónová
chuť, dlouhotrvající závěr.

40 | Grüner Veltliner 2018 Federspiel, Dürnstein, ALZINGER

795 Kč

Víno má barvu světle zeleného citrónu, vůně čistá a svěží s ovocnými tóny citrónů, limetek, čerstvě oloupaných grepů,
hrušek a náznaku bílého pepře a minerality. Suché svěží víno s chutí citrusového ovoce, znatelnou mineralitou a vysokou
kyselinkou, která je v rovnováze se středním alkoholem. Víno má dlouhou dochuť.

41 | Grüner Veltliner 2019 Federspiel, GATTINGER

697 Kč

Barva je zelenkavá se žlutými odlesky. Ve vůni se jedná o typický Veltlín s pepřovými tóny. V chuti je lehce minerální
s citrusovými tóny a příjemnou kyselinkou.

42 | Riesling 2019 Federspiel, Jochinger, JAMEK

930 Kč

Víno světle žluté barvy se zeleno-stříbrnými odlesky je velmi harmonické a expresivní. Ve vůni můžeme objevit
zralé tropické ovoce, mučenku, ananas a luční kvítí. V chuti šťavnaté s křupavou strukturou a tóny bílého ovoce.
V závěru jemná ovocná nasládlost a příjemná kyselinka.

43 | Riesling 2019 Federspiel, Ried Pichl, JAMEK

1070 Kč

Světle slámově žlutá se zelenými odlesky. Na nose broskev a mučenka, trochu ananasu a květinové tóny,
intenzivní broskev na patře, příjemně svěží kyselinka. V dochuti květový med.

44 | Riesling 2019 Federspiel, Ried Klaus, JAMEK

1370 Kč

Světle žlutozelené, stříbrné odlesky. Plody bílé broskve s minerálním pozadím, tóny manga a papáji, svěží
pomerančová kůra, a květin. Šťavnatá a komplexní chuť, příjemná sladkost extraktu, žlutá broskev, pevná kyselá
struktura a minerálně slaný závěr.

45 | Riesling 2019, Urgestein, WOLFGANG BÄUERL

617 Kč

Barva je světle žlutá, se stříbrnými odlesky. Květinová vůně doplněná o jemné kouřové a minerální tóny. Elegantní
víno, ve kterém v chuti najdeme lehký citrusový nádech a dlouhý závěr.

46 | Riesling 2018 Smaragd, Ried Loibenberg, WOLFGANG BÄUERL

1530 Kč

Víno má žlutou barvu se zlatavými odlesky. Ve vůni najdeme čerstvé peckové ovoce jako broskev s nádechem
limetkové kůry a minerálnost. V chuti tropické a citrusové ovoce a slaný závěr.

47 | Rheinriesling 2019 Federspiel, Stein am Rain, SCHMELZ

855 Kč

Středně zelenožlutá barva, vůně zralého peckovitého ovoce, meruňka, broskev, jemné citrusové tóny a svěží
kyselá struktura. Živé letní víno s jemnou dochutí na patře.

48 | Riesling 2019 Federspiel, Dürnstein, ALZINGER

1045 Kč

Světle žluto-zelená barva. Intenzivní nuance žlutého tropického ovoce, jemné květinové tóny. V chuti šťavnaté
ovoce s příjemnou kyselinkou a dlouhým závěrem.

49 | Riesling 2019 Federspiel, GATTINGER

760 Kč

Víno má žlutou barvu se zlatavými odlesky. Ve vůni cítíme peckové a citrusové ovoce. Výrazná minerální chuť je
doplněná o voňavé broskve, příjemnou kyselinku a jemnou sladkost.

50 | Grüner Veltliner 2019 Smaragd, GATTINGER

1120 Kč

Víno má žlutou barvu se zelenkavými odlesky. Ve vůni je krásně komplexní s tóny čerstvého ovoce. Chuť je
velmi opulentní s tóny zelených jablek, pepře a citrusů a minerální dochutí.

51 | Riesling 2011 Smaragd, WOLFGANG BÄUERL

1,5l 2360 Kč

Žlutá barva se zelenkavými odlesky. Ve vůni najdeme čerstvé luční bylinky, broskev a bílé květy. V chuti jsou
krásné ovocné a kořenité tóny, s příjemnou kyselinkou a minerální dochuť.

52 | Grüner Veltliner 2019 Smaragd, GATTINGER

1,5l 2360 Kč

Víno má žlutou barvu se zelenkavými odlesky. Ve vůni je krásně komplexní s tóny čerstvého ovoce. Chuť je velmi
opulentní s tóny zelených jablek, pepře a citrusů a minerální dochutí.

53 | Grüner Vetliner 2019 Smaragd, GATTINGER

3l

5670 Kč

Víno má žlutou barvu se zelenkavými odlesky. Ve vůni je krásně komplexní s tóny čerstvého ovoce. Chuť je velmi
opulentní s tóny zelených jablek, pepře a citrusů a minerální dochutí.

ITÁLIE
PIEMONTE
54 | Gavi di Gavi 2019 DOCG, BRICCO DEI GUAZZI

0,1L

0,75L

820 Kč

Víno slámově žluté barvy, střední intenzity. Květinová vůně s nádechem melounu a světlých citrusů. V chuti čerstvé, jemné
a chutné.

55 | Gavi di Gavi Granée 2019 DOCG, BENI DI BATASIOLO

870 Kč

Světlá žlutá barva s nazelenalými odlesky. Svěží a květinové v nose s dobrou intenzitou a perzistencí. V chuti
mandlové, s živou kyselinou.

56 | Roero Arneis 2019 DOCG, VIETTI

1235 Kč

Světlá slámově žlutá barva s čerstvými květinovými a citrusovými tóny. V chuti vyniká čerstvý meloun, madle
a příjemná kyselinka. Dochuť je elegantní a dlouhá.

57 | Moscato d´Asti 2019, BENI DI BATASIOLO

790 Kč

Víno světle žluté barvy, velmi intenzivní vůně s nádechem zrajícího ovoce, typické pro muškátové víno. Syté díky značnému
stupni zralosti. Vůně je velmi vytrvalá a příjemná.

58 | Ardi 2018, Moscato, ADRIANO E VITTORIO

790 Kč

Barva je zlatavě žlutá, aroma šalvějových květů, citronu, lípy, broskví a meruněk. V chuti najdete citrusové plody,
červený grep se svěží a příjemnou kyselinkou.

59 | Sauvignon 2017 Langhe DOCG, ADRIANO E VITTORIO

799 Kč

Barva žlutá se zelenkavými odlesky, v chuti jemná kyselinka, která dodává vínu svěžest. V dochuti najdeme
limetku, grep a červený pomeranč.

ALTO ADIGE
60 | Gewürztraminer 2019 DOC, ST.MICHAEL EPPAN

1080 Kč

Víno jiskřivé barvy s charakteristickou výraznou vůní po růži a meruňkách a s typickou odrůdově charakteristickou chutí.

61 | Pinot Grigio 2018 DOC, ST.MICHAEL EPPAN

115 Kč 850 Kč

Slámově žlutá barva, vůně jablek, hrušek a pečeného chleba. Vyvážená, elegantní a odrůdově charakterní chuť, příjemná
kyselinka.

62 | Sauvignon Lahn 2019 DOC, ST.MICHAEL EPPAN

995 Kč

Barva světlá se zelenkavými odlesky, vůně bezinek, ananasu, angreštu a medu, v chuti je minerální, osvěžující a skvěle
vybalancované.

63 | Pinot Bianco 2019 Schulthauser, DOC, ST.MICHAEL EPPAN

1080 Kč

Víno je slámové barvy. Komplexní vůně připomínající jablka, meruňky, med a hrušky. V chuti je velice přesvědčivé,
sametové, s klasickou pikantní kyselinkou. Zraje částečně ve velkých dubových sudech, což mu dodává kulatost a plnost.

FRIULI
64 | Friulano 2017 DOC, RONCO DEL GELSO

1150 Kč

Víno má nazelenalou barvu. Ve vůni najdeme tóny lískových oříšků a hořkých mandlí, ale zárověň i ovocné tóny
jablek, broskví nebo meruněk. Chuť je bohatá, plná připomínající lékořici, v dochuti jemná hořčinka.

VENETO
65 | Pinot Grigio 2019 DOC, VITIS NOSTRA

445 Kč

Je suché, pikantně osvěžující a elegantní bílé víno s příchutí citrónů, limetek, zelených jablek a zimolezu.

66 | Soave Classico 2018 DOC, SUAVIA

790 Kč

Barva je slámově žlutá se zelenkavými odlesky, aroma jablek a hrušek je doprovázeno lehkou vůní jasmínu
a tropického ovoce. V chuti je jemné a krémové s dotekem mandlí, krásné minerality a křupavé kyselinky.

67 | Soave Classico 2018 DOC, Monte Carbonare, SUAVIA

1200 Kč

Slámově žlutá barva, vůně žlutých květů, exotického ovoce a bílých broskví, je doprovázena lehkou kouřovostí
a rešelinovou vůní. Šťavnatá, ovocitá a elegantně minerální chuť s dotekem bylinek, mandlí a kyselinky. Krásné
Soave s dlouhou dochutí.

68 | Soave Classico 2019 DOC, DOMINI VENETI

510 Kč

Barva je světlá až slámová s nenápadnou a decentní vůní. V chuti suché a příjemné s jemnou mandlovou
hořčinkou a velice příjemnou svěžestí. Projevuje se i ovocný charakter, zejména zralá jablka.

69 | Lugana 2019 DOC, OTTELLA

910 Kč

Slámově žlutá barva. Ve vůni elegantní, exotické a kandované ovoce, jemně i citrusové plody. Na patře jemná
mineralita, plné a dlouhé víno.

70 | Lugana 2019 Le Creete, DOC, OTTELLA

1150 Kč

Víno má slámově žlutou barvu se zelenými odlesky, ve vůni převládají exotické tóny, kandované ovoce a citrusové
plody. V chuti je vyvážené a najdeme v něm tóny ananasu, manga a grapefruitu.

LOMBARDIE
71 | Lugana Catuliano 2018 DOC, PRATELLO

620 Kč

Lugana má světle slámovou barvu se zelenkavými odlesky. Ve vůni je příjemná, svěží. Kombinuje tóny bílých
květin, peckového a citrusového ovoce. V chuti je víno delikátní a šťavnaté, na patře zanechává stopy citrusů,
meruněk s lehce minerálním závěrem.

72 | Sant‘Emiliano ROSÉ BIO 2019 DOC, PRATELLO

690 Kč

Barva je růžová s rubínovými odlesky. Ve vůni najdeme mandlový květ, banány, hrušky a zelená jablka. V chuti je
krásná svěžest, lehké tóny malin a mírná mandlová hořčinka v dochuti.

TOSKÁNSKO
73 | Castello di Pomino Bianco 2019 DOC, FRESCOBALDI

910 Kč

Má slámově žlutou barvu. Ve vůni se otevírá intenzivní květinová vůně obohacená o ovocné náznaky meruňky,
kdoule a tropického ovoce, následovaná kardamomem. Na patře je pikantní a harmonické, s příjemnou dochutí
zralých malin.

74 | Benefizio Pomino Bianco 2018 DOC, Riserva, FRESCOBALDI

2180 Kč

Má jasně žlutou barvu se zlatými odlesky. Ve vůni najdeme citrusové tóny typické pro odrůdu a elegantní kořenité
tóny vanilky a skořice. Na patře je příjemně svěží, s náznaky bílých květů a lehké spáleniny.

MARCHE
75 | Verdicchio 2019 DOC, ANDREA FELICI

875 Kč

Víno, které voní i chutná po rozkvetlé jarní louce s doteky citrusů. S příjemnou kyselinkou, pevnou mineralitou
a typickou dochutí mandlí v závěru.

SARDÍNIE
76 | Vermentino di Sardegna 2019 DOC, Costamolino 30, IS ARGIOLAS

750 Kč

Víno má slámově žlutou barvu se zelenkavými odlesky a jemnou květinovou vůni. V chuti je víno suché
s příjemnou kyselinou.

77 | Vermentino di Sardegna 2018 DOC, IS ARGIOLAS

870 Kč

Má jiskřivou barvu, ve vůni intenzivní primární aroma, delikátní s dlouhým dozvukem a excelentním buketem.
Chuť je živelná, svěží a vyvážená.

SICÍLIE
78 | Prio 2019 Lucido, DONNAFUGATA

920 Kč

Barva vína je zlatavá. Ve vůni najdeme tóny citrusů, pomerančové kůry, sušené bazalky a voňavého jasmínu.
Vyvážená chuť tropického ovoce s dlouhou dochutí.

79 | AnthÍlia 2019 Sicilia DOC, DONNAFUGATA

770 Kč

Slámově žlutá barva, intenzivní a komplexní vůně, svěží a ovocná perzistence s pikantní kyselinkou.

80 | Chardonnay Chiantari 2019 IGT,VIGNETI ZABU

615 Kč

Chardonnay slámově žluté, čiré a jiskrné barvy. Aroma je bohaté a výrazné s tóny vyzrálého exotického ovoce a
minerálů. V chuti je cítit vyzrálé ovoce s květinovými tóny spolu s citrusovým nádechem. Chuť je harmonická
s vynikající kyselinkou, dlouhá a svěží.

81 | Sul Vulcano Etna Rosato 2019 DOC, DONNAFUGATA

1560 Kč

Jasná růžová barva, jemné květinové náznaky ve vůni společně s ovocnými tóny švestky a růžového grapefruitu.
Chuť je svěží a elegantně minerální s dlouhou dochutí.

82 | Ben Ryé, Passito 2017 DOC, Pantelleria, DONNAFUGATA

0,375l 2120 Kč

Víno má zlatožlutou barvu, velice intenzivní vůni po meruňkách, datlích a fících a jedinečnou, sladkou, plnou
a dlouhou dochuť.K moštu z přezrálých hroznů se přidají hrozny usušené na ostrovním slunci a větru.

FRANCIE
83| Riesling Brandluft 2017, Alsace, BOECKEL

1080 Kč

Žlutá barva se zlatavými odlesky. Ve vůni můžeme cítit citrusové ovoce, mandarinkovou kůru. V chuti je víno šťavnaté,
zaoblené s tóny zralých citrusů.

84 | Chardonnay 2017, Languedoc-Roussillon, MOMMESSIN

545 Kč

Víno jasně žluté barvy. Intenzivní vůně se sladkou a hladkou harmonií s tóny bílých květů . V chuti je víno elegantní
s tóny medu, vanilky a akácie.

ŠPANĚLSKO
85 | Verdejo 2019, Rueda, BARDOS

545 Kč

Světle žlutá barva se zelenkavými odlesky. Vůně je intenzivní ovocná, s tóny broskve, posekané trávy, citrusů a
balsamika. V ústech máme příjemnou kyselinku, ale zároveň je víno plné a dlouhé.

NOVÝ ZÉLAND
86 | Sauvignon blanc 2019, Marlborough, HUNKY DORY

750 Kč

Sauvignon je svěží, šťavnatý s tóny tropického ovoce, angreštové a limetkové chuti. Je vyroben tak, aby splňoval
skutečnou charakteristiku této oblasti.

AUSTRÁLIE
87 | Chardonnay 2017, Eden Valley, ELDERTON WINES

1055 Kč

Barva světlě žlutá, vůně fíků, makadamie a zeleného ovoce. V ústech krásná krémová struktura v harmonii se
zráním v sudech zakončená chutí nektarinek a broskví.

88 | Chardonnay 2017, Hunter Valley, HOPE ESTATE

750 Kč

Zlatá barva, ve vůni najdeme tóny kešu oříšků s máslovým koncem. Chuť je plná, krémová s dlouhou dochutí

ČERVENÁ VÍNA
ČESKÁ REPUBLIKA
89| Frankovka 2015, GALAFARM

0,1L

0,75L

720 Kč

Barva vína je temně rubínová. Na nose je kořenité s dotekem červeného ovoce. Chuť vína je bohatá a elegantní.
Je plná drobného červeného ovoce, koření a perfektně zapracovaného barrique sudu, ve kterém zrálo po dobu
jednoho roku. Má příjemnou kyselinku a velmi dlouhou perzistenci.

90| Pinot Noir 2018, ARTE VINI

89 Kč 670 Kč

Barva je červená s cihlovými odlesky. Pinot Noir se vyznačuje jemnou, příjemně ovocnou vůní po lesních plodech
s decentním kořenitým nádechem. Lahodná chuť s náznakem jahod, lesního ovoce je dobře vyvážená a hřejivá s
elegantním a dlouhým závěrem.

91| 4ZET cuvée Oak Aged 2015 PROQIN

820 Kč

Barva temně rubínová,vůně výrazná ovocitá s tony zralých višní a švestek. Chuť je harmonická daná zráním v
dubových sudech po dobu minimálně 9 měsíců, podtržená zřetelnou kyselinou.

92| Svatovařinecké 2011 LAHOFER

450 Kč

Plné, vyzrálé víno rubínové barvy jemně voní po švestkových povidlech s podtóny sušených švestek a ostružin,
které zaznívají i v dlouhé dochuti. Výraznější jemná tříslovina harmonicky ladí s obsahem kyselin a jemným
tabákovým tónem.

93| Zweigeltrebe 2013 Sommelier Club, VÍNO MIKULOV

450 Kč

Víno se projevuje tmavě purpurovou barvou s fialkovými odlesky na okrajích a nižší mladistvou viskozitou. Ve
vůni je víno spíše ovocné s aroma švestek, třesní a lehkou kořenitostí. Chuť je středně plná s jemnou tříslovinou,
ovocným kompotovým charakterem a středně dlouho plnou dochutí.

ITÁLIE
ALTO ADIGE
94 | Terre di San Leonardo 2016 IGT, SAN LEONARDO

860 Kč

Rubínově červená barva. Zráním se vůně vína vyvíjí. Z elegantní svěží připomínající červené ovoce přechází do švětskové
s bylinným podtónem. V chuti je suché, vyrovnané s jemně nahořklým koncem.

95 | Villa Gresti 2014, SAN LEONARDO

1245 Kč

Intenzivní rubínová barva.Vůně tabáku, kakaa a vanilky. V chuti krásně harmonické, vyrovnané s jemnými a nasládlými
taniny.

96 | Serpaiolo 2017 IGP, ENDRIZZI

795 Kč

Červeno rubínová barva, ve vůni borůvky, maliny, kakao a vanilka, v chuti velmi harmonické s delším dozvukem a elegancí. Víno
je krásně vybalancované.

97 | Teroldego 2016 DOC, Superiore Riserva,´Leoncorno´, ENDRIZZI

1320 Kč

Špičkové Teroldego z nejlepší polohy a nejstarších vinic. Krásné, komplexní víno, které zraje ve velkých sudech ze
slavonského dubu a poté v lahvi. Víno je plné, koncentrované, s příjemnou kořenitostí, typickou pro tuto odrůdu.

98 | Pinot noir 2017 DOC, Riserva, ST.MICHAEL EPPAN

1560 Kč

Víno granátové barvy s typickými cihlovými odlesky. Zrálo v malých dubových sudech. Má jemnou ovocnou vůni po
zralých hroznech a třešních s nádechem vanilky a plnou kulatou chuť s vysokou perzistencí.

99 | Cabernet-Merlot 2016 DOC, Riserva,´Sanct Valentin´, ST.MICHAEL EPPAN

2299 Kč

Víno rubínově červené barvy. Lehké aroma a sametové tělo, které připomíná kakao s kořením. Dokonale harmonické
a sladěné v chuti a vůni.

100 | San Leonardo 2014 IGT, SAN LEONARDO

4170 Kč

Plná rubínová barva s výraznou vůní připomínající zelenou papriku a černý rybíz, plná a dlouhá chuť. Víno je komplexní,
bohaté, dlouhé a především velice elegantní a harmonické. Velké víno!

101 | Gran Masetto 2014 IGT, Dolomiti, ENDRIZZI

3620 Kč

Víno má temně červenou barvu. Jedná se o ideální výraz odrůdy Teroldego, ovocný, elegantní a stárnutím nabývá
dokonalosti. Koncentrované a intenzivní víno z přísně vybraných hroznů, z nichž polovina se po sklizni suší a poté zraje
dlouho v dubových sudech. Najdeme v něm tedy náznaky zralých bobulí, vanilky a kouřové aroma.

TOSKÁNSKO

0,1L

102 | Chianti 2018 DOCG, Caspagnolo Colli Senesi, VILLA POGGIO SALVI

75 Kč 575 Kč

0,75L

Rubínová lehká barva. Příjemná ovocná vůně černého rybízu, fialek a peckového ovoce. Lehce nazrává ve velkých
slavonských dubových sudech.

103 | Chianti Classico .DOCG Primocolle, VILLA CERNA

850 Kč

Barva vína je rubínová. Aroma je výraznější s tóny zralých třešní a višní, s nádechem tabáku a cedrového dřeva.
V chuti bohaté ovocné a plné s dobrou tříslovinou, která se zráním zakulacuje.

104 | Chianti Classico 2016 DOCG, Riserva, BORGO SCOPETO

750 Kč

Barva vína je hluboká rubínová s lehkými odlesky cihlové. Aroma je plné a intenzivní s tóny lesních plodů,
ušlechtilého dřeva, vanilky a kakaa. V ústech je suché, dobře strukturované a velmi elegantní s dlouhou dochutí.

105 |Chianti Classico 2013 DOCG, Riserva, BORGO SCOPETO

850 Kč

Barva vína je hluboká rubínová s cihlovými odlesky. Aroma je plné a intenzivní s tóny lesních plodů, ušlechtilého
dřeva, vanilky a kakaa. V ústech je suché, dobře strukturované a velmi elegantní s dlouhou dochutí.

106 | Chianti Classico 2018 DOCG, ROCCA DELLE MACIE

835 Kč

Víno je živé rubínové barvy a má intenzivní vůni zralého ovoce. Chuť je harmonická, elegantní s tóny lesních plodů
a třešní.

107 | Chianti Classico 2016 DOCG, Riserva, ROCCA DELLE MACIE

1270 Kč

Víno je živé červené barvy, která zráním získává rubínové odlesky. Má intenzivní a zároveň jenmou chuť s ovocným
nádechem. Vyznačuje se jemnými taniny a dlouhou dochutí.

108 |Chianti Classico 2013 DOCG, Riserva di Fizzano, ROCCA DELLE MACIE

1995 Kč

Víno má rubínově červenou barvu, delikátní kořeněnou vůni s nádechem lesních plodů a výraznou chuť
přezrálých lesních plodů. Je plné, elegantní a jemné v chuti.

109 |Rosso di Montalcino 2018 DOC, DONATELLA CINELLI COLOMBINI

1120 Kč

Víno rubínové barvy. Aroma vína je delikátní a připomíná tóny plně zralých třešní, koření a ušlechtilého dřeva. V chuti je
intenzivní, plné s pevným taninem a vyvážené.

110 |Rosso di Montalcino 2017, VILLA POGGIO SALVI

1065 Kč

Barva je tmavě rubínová. Má příjemnou, živočišnou vůni s tóny vyzrálého červeného ovoce, skořice a tabáku.
Vyzrálá, ušlechtilá a elegantní chuť s poměrně výraznými, harmonickými tříslovinami, s tóny třešní v delším
závěru.

111 |Brunello di Montalcino 2014 DOCG, VILLA POGGIO SALVI

1745 Kč

Intenzivní rubínová barva. Ve vůni červené ovoce, květy a levandule. V chuti je suché, ale jemné se sametovou tříslovinou
a ovocným závěrem.

112 |Brunello di Montalcino 2014 DOCG, TENUTA CAPARZO

2360 Kč

Barva vína je tradičně granátově červená s lehkými pablesky oranžové. Bohaté aroma připomínající především
bobulové ovoce. V chuti suché, hřejivé a dobře strukturované. Velice dlouhé a tradiční Brunello.

113 |Brunello di Montalcino 2013 DOCG, Cru Pomona, POGGIO SALVI

5390Kč

Jasně rubínově červená barva, intenzivní harmonická vůně s tóny červeného ovoce a koření, komplexní
a obhajující chuť s dobře přítomnými elegantními tříslovinami, které zaručují dlouhou životnost.

114 |Le Difese 2018 IGT, TENUTA SAN GUIDO

1160 Kč

Rrubínově červená barva ve vůni krásné květinové tóny. V chuti jemné balsamico, svěží a elegantní. Krásná tříslovina
a dlouhá dochuť.

115 |Guidalberto 2018 IGT, SAN GUIDO
2080 Kč
Má barvu temného rubínu s vysokou viskozitou. Voní po černém rybízu, přezrálých třešních a čokoládě. Chuť je
kulatá, plná, ale přesto velice jemná.
116 | Lamaione 2015 IGT, FRESCOBALDI

4100 Kč

Zářivé rubínové barvy s výraznou vůní po čokoládě, kakau, borůvkách a tabáku. Velice plné v chuti s jenmou
tříslovinou.

117 | Luce 2016, TENUTA LUCE DELLA VITE

6770 Kč

Barva je purpurově červená. Vůně lesních plodů jako jsou borůvky, ostružiny a černý rybíz spolu s pikantními
tóny skořice a muškátového oříšku. Na patře najdeme praženou kávu, čertsvé mandle a lehce vanilku. V závěru
je příjmená kyselinka a hedvábné taniny.

118 | Sassicaia 2017 DOC, Bolgheri, TENUTA SAN GUIDO

9300 Kč

Víno je rubínové barvy. Má velice košatou vůni, která připomíná černý rybíz, kůži a koření. Má jemnou chuť
s dobře zakomponovanými taniny. Skutečně velké víno.

119 | Roccato 2011 IGT, ROCCA DELLE MACIE

2230 Kč

Má velmi intenzivní rubínově červenou barvu, stářím až granátovou, košatou vůni s čistou složkou opáleného
dřeva po zrání v barikových sudech. V chuti je suché, bylinné a elegantní s dlouhou perzistencí.

120 | Camponovo 2018 IGT, TENUTA DI SESTA

580 Kč

Barva je rubínově červená, intenzivní aroma červeného ovoce a pikantního koření. V chuti mladé, středně plné a
velmi ovocné.

121 | Lucente 2017 IGT, TENUTA LUCE DELLA VITE

1800 Kč

Je to víno s intenzivní purpurovou červenou barvou. Vůně je bohatá a komplexní, s tóny zralého ovoce, jako je
třešeň, malina a černý rybíz. Příjemné bylinkové, kavové a oříškové. Na patře je kulaté s jemnými tříslovinami.

122 | Poggio d‘Arna 2016 IGT, TENUTA DI SESTA

905 Kč

Barva je tmavě rubínová s nafialovělým okrajem, vůně je ovocná, převažuje zde červené ovoce a lehké nuance
lékořice. V chuti velmi šťavnaté, opět červené ovoce, koření. Plné, jemné a krásně harmonické víno.

PIEMONTE
123 | Barbera d´Alba 2013 DOC, GIACOMO VICO

799 Kč

Víno má rubínovou barvu, je ovocné s nádechem bobulového lesního ovoce, třešní, višní, švestek a černého rybízu.
V chuti je svěží s tradičně živou kyselinkou.

124 | Barbera d´Alba 2017 DOC, Sovrana, BENI DI BATASIOLO

920 Kč

Intenzivní rubínově červená barva, která v průběhu zrání přechází do granátové. Jmená vůně s nádechem zrajícího ovoce
v souladu s aromatickým tónem dřeva, sytá aromatická chuť s typickou svěžestí tohoto typu vína.

125 | Barbera d´Alba 2017 DOC, Peiragal , MARCHESI DI BAROLO

1500Kč

Barbera dává vína rubínové až purpurové barvy s ovocnou vůní. Víno je v chuti teplé, robustní a vyvážené.
Víno zraje jeden rok v malých sudech ze slavonského dubu.

126 | Barbera d´Alba 2017 DOC, Tre Vigne, VIETTI

1390 Kč

Víno má rubínově červenou barvu s vůní po červených třešních a vanilce. Dubové dřevo mu dodalo příjemný tanin
a komplexnost.

127 | Nebbiolo 2017 DOC, Langhe, Perbacco, VIETTI

1390 Kč

Víno s temně červenou barvou. Chuť ovocná s náznakem mentolu, koření a karamelu, taniny jsou kulaté,
elegantní a dlouhé v závěru.

128 | Nebbiolo 2018 DOC, Langhe, RENATO CORINO

985 Kč

Víno má příjemnou lehčí barvu. Vůni dominuje divoké lesní ovoce, maliny a jahody. V chuti pěkně vyvážené, komplexní,
s tóny červených peckovin. Vínu nechybí šťavnatá kyselinka a typická tříslovinka.

129 | Barolo 2014 DOCG, RENATO CORINO

1695 Kč

Barva je temně rubínová. V aromatice najdeme zralé třesně, květiny a koření. V chuti je plné, pevné se sametovou
tříslovinou a červeným ovocem. Dochuť je minerální, kořenitá a velmi dlouhá.

130 | Barolo 2015 DOCG, Tradizione, MARCHESI DI BAROLO

2050 Kč

Barva je temně rubínová. V aromatice najdeme zralé třesně, květiny a koření. V chuti je plné, pevné se sametovou
tříslovinou a červeným ovocem. Dochuť je minerální, kořenitá a velmi dlouhá.

131 | Barolo 2016 DOCG, Castiglione, VIETTI

3490 Kč

Víno tmavě červené barvy. Je cítit po sušeném ovoci, kůži, koření a bylinkách. Chuť je plná a velmi komplexní.

132 | Barolo 2013 DOCG, Marenca, PIRA

3320 Kč

Víno má výraznou granátovou barvu. Ve vůni najdeme tóny přecházející od lesních plodů, přes vanilku, lékořici, čokoládu
až po aromatické bylinky. Na patře je víno plné a zaoblené zráním v dubových sudech. V chuti se objevují tóny sušených
třešní, rybízu, švestky, toustu a kávy.

133 | Barolo 2013 DOCG, Margheria, PIRA

2840 Kč

Víno má tmavě granátovou barvu. Aroma připomíná květiny, tmavé ovoce a jemné náznaky kůže. Intenzivní tříslovina je
vyrovnaná skvělým extraktem.

134 | Barolo 2011 DOCG, Riserva, BENI DI BATASIOLO

2410 Kč

Víno granátově červené barvy s oranžovými odlesky. Intenzivní vůně, v chuti je plné, harmonické s dlouhou perzistencí.

135 | Barolo 2011 DOCG, Riserva, MARCHESI DI BAROLO

4050 Kč

Je to vysoce kvalitní víno sytě granátové barvy s vůní po kůži, zralých pomerančích a třešních. V chuti je plné, extraktivní
a dlouhé.

136 | Barolo 2015 DOCG, CERETTO

2700 Kč

Víno jiskrné rubínové barvy s lehkými odlesky fialové. Aroma je ovocné s nádechem višní a lesního ovoce s dotekem
ušlechtilého dřeva. V chuti je vysoce elegantní a jemné se sametovým taninem.

137 | Barolo 2012 DOCG, Gabutti, SORDO

5260 Kč

Tmavá barva s rubínovými odlesky značí, že víno má před sebou dlouhé zrání. Železo, grafit a slané vůně
uvádí tuto nekompromisní, šlachovitě červenou, třešňovou, květinovou a tabákovou příchuť. Plné, tělnaté
a krásně vyvážené. Pevná tříslovina a dlouhá dochuť.

138 | Barolo 2014 DOCG, Cannubi, MARCHESI DI BAROLO

3800 Kč

Barva je sytě granátová. Velké víno s delikátním buketem. Chuť je plná s příjemnými taniny. Cannubi je králem Barola.

VENETO
139 | Valpolicella Ripasso 2017 DOC, TEDESCHI

1065 Kč

Víno má plnou rubínovou barvu, koncentrovanou vůni, v chuti je plné, kořenité s dlouhou perzistencí. Hrozny se nechají
4 týdny sušit v malých bedýnkách, přičemž ztratí cca 10 % své váhy.

140 | Amarone della Valpolicella 2016 DOCG, TEDESCHI

2170 Kč

Víno je temně granátové s výraznou vůní po koncentrovaných černých plodech, s plnou s dlouhotrvající chutí a pevnými
tříslovinami.

141 | Vapolicella Ripasso 2018 DOC, BERTANI

815 Kč

Barva vína je fialková s rubínovými odstíny. Aroma je výrazné s tóny zralého ovoce, ostružin, černého rybízu a zralých
černých třešné. V chuti je vyvážené, živé a plné s delším závěrem.

142 | Valpolicella Ripasso 2014 DOC, BERTANI

860 Kč

Barva vína je fialková s rubínovými odstíny. Aroma je výrazné s tóny zralého ovoce, ostružin, černého rybízu a zralých
černých třešné. V chuti je vyvážené, živé a plné s delším závěrem.
ABRUZZO
143 | Montepulciano d’Abruzzo 2017 DOC, CANTINA ZACCAGNINI

665 Kč

Za temnou purpurovou barvou je skryté ovocné aroma lesních plodů a tmavých džemů. Hřejivá a intenzivní chuť s jemnou
tříslovinou, dochuť postupně přechází do nasládlých plodů a exotického koření.

144 | Montepulciano d’Abruzzo 2015 DOC, FARNESE FANTINI

540 Kč

Výrazná temnější barva a intenzivní bohaté aroma černých plodů, zejména třešní a švestek. V chuti suché a středně plné
s ovocností a jemným taninem. V dochuti je delší s náznakem povidel.

145 | Montepulciano d’Abruzzo 2011 DOCG, Riserva, FARNESE FANTINI

1750 Kč

Víno temné rubínové barvy s purpurovými odlesky a intenzivní vůní po borůvkách a sušeném ovoci. Chuť je plná a jemná
s tóny ostružin, ušlechtilého dřeva. Příjemná dochuť je doprovázena nádechem marcipánu. Vzhledem k obsahu alkoholu
a tříslovin skvěle vyrovnané a harmonické víno.

PUGLIA
146 | Primitivo di Manduria 2018 DOC, Taló, CANTINE SAN MARZANO

700 Kč

Víno rubínově červené barvy s fialovými odlesky. Výrazná vůně, která připomíná třešně a švestky s náznakem kakaa
a vanilky. Víno má sametovou strukturu a je příjemně hřejivé s dlouhým nasládlým nádechem.

147 | Primitivo di Manduria 2018 DOC, CAPO ZAFFERANO

795 Kč

Intenzivní barva s jemně nafialovělými tóny. Má šťavnaté ovocné aroma po sušených lesních plodech a plnou chuť
s jemnou tříslovinou a bohatou ovocností.

148 | Primitivo 2016 IGP, I Muri, VIGNETI DEL SALENTO

490 Kč

Intenzivní rubínová barva s fialovými odlesky. Výrazná ovocná vůně s tóny černých lesních plodů
a kompotovaného ovoce. Na patře je plné, měkké, harmonické a příjemně hřejivé s jemně nasládlou tříslovinkou.

0,1L

149 | Primitivo-Merlot 2015 IGP, Zolla, VIGNETI DEL SALENTO

0,75L

760 Kč

Bohaté červené víno s elegantním projevem. Na intenzivní jemně kořeněné aroma lesních plodů naváže exploze chutí
s hřejivým a velmi perzistentním dozvukem. Na závěr překvapí nasládlá tříslovina.

150 | Malvasia Nera 2014 IGP, VIGNETI DEL SALENTO

990 Kč

Temná a intenzivní barva. Velmi bohaté víno na aromatické látky s tóny plodů a marmelád. V chuti jemné a sametové
s náznakem exotického dřeva.

SARDÍNIE
151 | Costera 2018 DOC, Cannonau di Sardegna, IS ARGIOLAS

835 Kč

Barva je temně červená. Vůně intezivní, typická pro odrůdu Cannonau. Chuť je krásně kulatá, s dobrou strukturou
a optimálním vyvážením. Příjemné a lehké červené víno.

152 | Senes 2015 DOC, Cannonau di Sardegna, Riserva, IS ARGIOLAS

1195 Kč

Víno intenzivní rubínové barvy s granátovými odlesky. Intenzivní vůně s elegantním odkazem na červené ovoce, koření
a středomořské byliny. Teplá, kulatá, bohatá chuť s dobrou strukturou a výbornou rovnováhou.

153 | Turriga 2016 IGT, Barrique, IS ARGIOLAS

4220 Kč

Víno má sytě červenorubínovou barvu a velice elegantní vůni s náznaky vanilky, čokolády a marmelády. Chuť je plná,
pikantní s jemnými taniny.

SICÍLIE
154 | Nero d’Avola 2018, CARUSO E MININI

0,1L

0,75L

55 Kč 375 Kč

Intenzivní červená barva. Ve vůni můžeme najít drobné červené ovoce např.maliny. Chuť je dlouhotrvající a ovocná.

155 | Nero d’Avola-Merlot Chiantari 2017 IGT, VIGNETI ZABU

665 Kč

Víno výrazné rubínové barvy s odlesky fialové. Aroma je velmi výrazné a bohaté s tóny bylin a zralého ovoce.
V chuti je výrazné, hřejivé s tóny ušlechtilého dřeva s jemnou tříslovinou a dlouhou dochutí.

156 | Nero d´Avola 2018 IGT, Sedára, DONNAFUGATA

835 Kč

Vyznačuje se rubínově červenou barvou a vůní po zralém červeném ovoci a třešních. V chuti je suché a svěží,
působí elegantním a lahodným dojmem.

157 | Tancredi 2016 DOC, DONNAFUGATA

1395 Kč

Sytá, hluboce červená barva s výraznou vyskozitou. Komplexní vůně naložených třešní, čokolády a marmelády z borůvek.
V chuti je dlouhé s pevnými tříslovinami.

158 | Mille e Una Notte 2016 DOC, DONNAFUGATA

4350 Kč

Víno má krásnou, hluboce červenou barvu. Ve vůni je komplexní, se známkami naložených černých třešní a čokolády.
Chuť je velice intenzivní a plná.

159 | Tancredi 2016 DOC, DONNAFUGATA

1,5l

4750 Kč

Sytá, hluboce červená barva s výraznou vyskozitou. Komplexní vůně naložených třešní, čokolády a marmelády
z borůvek.V chuti je dlouhé s pevnými tříslovinami.

FRANCIE
160 | Nectar 2016, Bordeaux, CHATEAU DE LA GRAVE

1390 Kč

Rubínová barva, vůně intenzivní ovocná s dřevitými tóny, chuť plná, dlouhá s příjemnou kyselinkou, hladkými
taniny a nádechem přezrálého ovoce. Jedinečné víno a vlajková loď tohoto vinařství.

161 | Côtes du Rhône 2016 ‘‘Les Rabassières‘‘, MAISON BOUACHON

675 Kč

Čistá tmavě červená barva. Vůni podtrhují červené plody jahod, černého rybízu, malin, s tóny máty. Na chuti
připomíná zralé plody spojené se sladkým kořením, vanilkou a praženými tóny. Víno je vyvážené s jemnou
tříslovinou.

162 | Anjou 2016, Val de Loire, DOMAINE DES TROTTIERES

680 Kč

Barva je sytě červená s granátovými odlesky. Ve vůni můžeme cítit tóny černého ovoce, kůže a kávy.
Na patře je chuť plná a ovocná s dlouhou dochutí.

ŠPANĚLSKO
163 | Tempranillo 2016, Crianza D.O.Ca, Rioja, LAN

750 Kč

Intenzivní červená třešňová barva. Vůně červeného ovoce, třešní, švestek a koření. V chuti je harmonické s
jemnou tříslovinou, středně plné, s tóny peckovitého ovoce, čokolády a sladkého koření.

164| Cuvée 2012, Reserva D.O.Ca, Rioja, LAN

1050 Kč

V barvě je tmavě červené. Ve vůni a v chuti nalezneme nazrálé tmavě červené třešně, vyzrálé ovocné tóny a
povidla Víno doprovází příjemná a vyvážená kyselina a jemné třísloviny.

165 | Cuvée 2016, Crianza, Rioja, BODEGAS OSTATU

990 Kč

Barva je tmavě třešňová s fialovými odlesky. Ve vůni najdeme černé lesní ovoce, maliny, jahody a lehkou
kořenitost.Na chuti je víno štavnaté, elegantní, s tóny ostružin, třešní a švestek.

166 | Tempranillo 2013, Reserva, Rioja, BODEGAS OSTATU

1510 Kč

Barva je rubínová s fialovými odlesky, aroma po třešních, švestkách a ostružinách. V chuti můžeme najít lesní
maliny, borůvky, ostružiny s lehkými uhlazenými taniny.

JIŽNÍ AFRIKA

0,1L

167 | Cabernet Sauvignon 2006, Stellenbosch, LAIBACH

0,75L

960 Kč

Víno má středně červenou barvu. Dobré ve vůni s tóny peckovitého ovoce, kůže a tropického dřeva. Komplexní,
harmonická chuť s dobrým ovocným výrazem ostružin a višní. Velmi jemná tříslovinou a střední délka dochuti.

168 | Merlot 2007, Stellenbosch, LAIBACH

960 Kč

Víno má hlubokou, tmavou barvu. Komplexnost ve vůni se snoubí velké množství tónů ostružin a červených
bobulovin. Na patře je téměř svůdné se sametovou tříslovinou. Plné s dostatkem ovoce podpoří dobře
zakomponovaný francouzský dub.

ARGENTINA
169 | Malbec 2018, Mendoza, ALTOS LAS HORMIGAS

690 Kč

Tmavě rubínová barva a bohatá hluboká vůně. Zralé ovoce se špetkou třešní a ostružiny. Víno má na patře plnou
a vyrovnanou chuť s příjemnou čerstvostí a trvalostí dává velmi příjemné a harmonické víno.

170 | Malbec 2017, Reserva, Mendoza, ALTOS LAS HORMIGAS

1050 Kč

Tmavě červená barva, s fialovým okrajem. Intenzivní vůně s jemnými květinovými tóny a zralého červeného
ovoce. Chuť je bohatá a plná s hladkými tříslovinami. Příjemné květinové a ovocné aroma, pikantní minerální
konec.

CHILE
171 | Merlot 2015, Valle del Cachapoal, TORREON DE PAREDES

70 Kč 525 Kč

Víno rubínové barvy s tmavou fialkou. Ve vůni najdeme příjemné tóny zralého černého ovoce a třešní. V chuti je
víno příjemně svěží, hladké s ovocnými tóny.

172 | Carmenére 2017, Reserva, Valle del Cachapoal, TORREON DE PAREDES

690 Kč

Neprůhledná, tmavě rubínová barva. Ve vůni najdeme tmavé ovoce, ostružiny, kořenitost a kakao. Na chuti je
komplexní, má plné tělo s tóny přezrálých třešní, čokolády, skořice a vanilky. Vyvážená kyselinka a jemná
tříslovina dává plné a vyvážené víno.

173 | Merlot 2013, Reserva, Valle del Cachapoal, TORREON DE PAREDES

690 Kč

Hluboká červená barva s odstíny fialky.Ve víně najdeme tóny černého rybízu a lesních plodů s kořeněnými a
zakouřenými poznámkami. V chuti příjemné ovoce, uspořádané na patru s kulatými, měkkými taniny.

174 | Carmenére 2007, Reserva Privada, Valle del Cachapoal, TORREON DE PAREDES

1130 Kč

Toto Carmenere se může pochlubit sytě rubínově červenou barvou s fialovými odlesky. Ve vůní a chuti zaujmou
tóny zralých černých plodů, ostružin a třešní, s elegantním podtextem kávy, kakaa a koření.

175 | Don Amado 2007 Reserva Especial, Valle del Cachapoal, TORREON DE PAREDES

3000 Kč

Toto cuvée má jasnou rubínovo-fialovou barvou. Ve víně najdete plnou paletu vůní a chutí - borůvky,černý rybíz,
švestky a vanilku. Don Amado se vyrábí jen v nejlepších letech.

AUSTRÁLIE
176 | Shiraz 2010, Generations, Langhorne Creek, BLEASDALE

2045 Kč

Hluboká rubínová barva, s tóny zralé švestky a tmavého ovoce, čerstvého koření a špetkou čokolády. Komplexní
víno, intenzivně plné, s krásnými kulatými taniny.

177 | Shiraz 2015, The Ripper, Western Australia, HOPE ESTATE

980 Kč

Rubínová barva, ovocné intenzivní aroma, chuť plná, dlouhotrvající s tóny čokolády, višní, zralých švestek a
muškátového oříšku. Krásně uhlazené taniny s jemnou kyselinkou.

178 | Cabernet Merlot 2016, The Cracker, Western Australia, HOPE ESTATE

960 Kč

Barva červená s rubínovými odlesky, intenzivní aroma přezrálého ovoce, v chuti plné s krásnými hladkými taniny,
na patře s tóny ostružin, rybízu a ovocnou sladkostí.

179 | Merlot 2017, Hunter Valley, HOPE ESTATE

725 Kč

Krásná červená barva, aroma lesních jahod a ostružin. Chuť středně plná, jemná s tóny švestek, třešní a višní.
Teplo, které v Hunter Valley panuje, nechává velice dobře dozrát právě této odrůdě.

180 | Shiraz 2017, Barossa Valley, ELDERTON WINES

1270 Kč

Zářivá tmavě fialová barva, vůně kokosu, černých lesních plodů, vanilky a hořké čokolády. Čokoládová plná chuť v
kombinaci s přezrálou švestkou tvoří ideální potenciál pro víno na delší archivaci.

