
Novinka

Bílá vína

SAUVIGNON SUR-LIE – pozdní sběr – suché 375 Kč
…komplexní svěží víno s intenzivním aromatem černého bezu, hluchavky a citrusů. Víno 
zrálo 8 měsíců na jemných kvasnicích.

RULANDSKÉ ŠEDÉ PELVINS – pozdní sběr – polosuché  315 Kč
…víno s dominantním buketem směsi zralého tropického ovoce, jehož chuť uzavírají delikátní 
tóny másla.

PÁLAVA PELVINS – výběr z hroznů – polosladké 365 Kč
…výrazné aroma vyzrálého ananasu, liči a manga se krásně snoubí s jemnou kořenitostí.

Červená vína

FRANKOVKA PELVINS – pozdní sběr – suché 290 Kč
…harmonické víno plné vyzrálého červeného ovoce s jemnou taninovou strukturou.

NERONET BARRIQUE – jakostní – suché 315 Kč
…osobité robustní víno temné červenofialové barvy s vůní i chutí směsi černého vyzrálého 
ovoce, hořké čokolády, sladkého dřeva a pepře..



Rozlévaná vína
Prosecco DOC- Vitis Nostra - Veneto
Hrozny musí být rychle odděleny od slupky, aby si víno uchovalo čerstvost a vůni. Toto 
víno má delikátní ovocnou vůni se špetkou medu. V ústech suché s příjemnoukyselinkou,  
která zanechá lahodnou a trvalou čerstvost.

0,1 l ..........45 Kč  

Veltlínské zelené – jakostní – Modrý sklep 
..víno zelenkavě žluté barvy,ve vůni i v chuti kombinace lučních a lipových květů, dochuť je 
dlouhá s medovými tóny.

Chardonnay – jakostní – Modrý sklep
.…v barvě je víno světle žlutavé. Výrazné víno v chuti kořenité, extraktivní, plné, harmonické. 
Najdeme v něm široké spektrum vůní od typu rozkvetlé louky, lískového ořechu, mandlí,  
ale až medové tóny. 

Rosé Cabernet Sauvignon – jakostní – Modrý sklep 
…neváhejte a ochutnejte osvěžující polosuché růžové víno. Víno je mírně tříslovité. Je příjemně 
svěží, ovocné chuti.

André – jakostní – Vladimír Tetur 
...víno tmavě rubínové barvy s vůní zralého ovoce a lesních plodů s ovocnou chutí a jemnou 
dochutí sladkého dřeva a výraznější tříslovinou.

Modrý Portugal – jakostní – Vladimír Tetur
...víno s nádhernou rubínovou barvou s fialovými odlesky. Ve vůni se skvěle snoubí tóny 
drobného ovoce, zvláště pak malin a ostružin.  Víno je velmi jemné, s nižším obsahem  
kyselin, kde se harmonicky doplňuje chuť malin a zralých třešní. 

0,1 l ........ 35 Kč
0,2 l ........ 58 Kč



Vinařství Grmolec
Oblast: Morava
Podoblast: Slovácká
Obec: Hovorany

Bílá vína

Rulandské šedé – pozdní sběr – suché/polosuché  390 Kč 
… plné, čisté kořenité víno s vysokým extraktem a hebkým ovocným tónem. 

Hibernal – výběr z hroznů – suché  410 Kč 
...víno s pronikavou vůní černého rybízu, kompotované mandarinky a květu černého bezu. Chuť 
je harmonicky vyladěná, výrazně ovocná, nabízející šťavnatou broskev, křupavou nektarinku  
a zelený meloun. 

Růžové víno

Denise Rosé – pozdní sběr – polosuché  310 Kč 
…růžové víno s krásnou ovocnou vůní, hebkou a lahodnou chutí připomínající čerstvé jahody 
se smetanou. Ideální průvodce růžovým vínem po celý rok. 

Červené víno

Dornfelder – pozdní sběr – suché  390 Kč 
… plné, mohutné víno s rozmanitou vůní tmavého peckovitého ovoce.

Vinařství Botur
Oblast: Morava
Podoblast: Slovácká
Obec: Blatnice pod sv. Antonínkem

Červená vína

Alibernet  – pozdní sběr – suché  395 Kč
… barva vína je temná, fialová. Vůně je výrazná, komplikovaná, vícevrstvá. Přináší přezrálé 
ovoce, kořenité a vegetativní tóny. Chuť je svěže ovocná. Zralé višně a třešně se potkávají  
s výraznými taniny v delší svěží dochuti. 

Cabernet Moravia  – pozdní sběr – suché  380 Kč 
…velmi plné, hebké víno s nezaměnitelnou typickou vůní i chutí černého rybízu a ostružin. 



Vinařství Vladimír Tetur
Oblast: Morava
Podoblast: Velkopavlovická
Obec: Velké Bílovice

Bílá vína

Irsai Oliver – kabinet – suché  290 Kč
… zelenožlutá barva, jemná muškátovo–kořenitá vůně a chuť příjemná ovocná s pikantní 
kyselinkou, která dává vínu svěžest.

Chardonnay – pozdní sběr – polosuché  270 Kč 
… příjemně pitelné víno s jemně ovocitým aroma. Ve vůni a  chuti můžeme hledat  tóny 
tropických plodů banánu, ananasu a manga s nádechem lískových oříšků. 

Sylvánské zelené – pozdní sběr – polosladké 315 Kč 
… svěží jemně kořenité víno v chuti i vůni můžeme cítit angrešt.

Červená vína

Merlot – pozdní sběr – suché  295 Kč 
… plné, mohutné víno s rozmanitou vůní tmavého peckovitého ovoce.

Rulandské modré  – výběr z hroznů – barrique – suché 435 Kč 
... granátová až cihlově červená barva. Vůně silná a výrazná.V chuti je dlouhé, kořenité  
a příchutí po peckovinách a mandlích.

Vinařství Mikrosvín
Oblast: Morava
Podoblast: Mikulovská
Obec: Mikulov

Bílá vína

Ryzlink vlašský Flower line – pozdní sběr – suché 380 Kč 
… vyzrálé ovocné vůně připomínající máslové hrušky s lehce tropickým ovocem.  
Chuť navazuje na vůni.

Ryzlink rýnský Flower line – pozdní sběr – suché  395 Kč 
... jemné bylinné aroma je doplněno svěží meruňkovou slupkou. Chuť je šťavnatá a ovocná 
s příjemnou odrůdovou kyselinkou.



Mimořádná nabídka

Vinařství Mokruša
Oblast: Morava
Podoblast: Slovácká
Obec: Mutěnice

  Bílá vína

Pálava – výběr z hroznů – polosladké  395 Kč
...víno s charakteristickou šedavou až lehce narůžovělou barvou. Vůně je hlubší, kultivovaná, 
převažují sušené ovocné křížaly, zralý pomeranč a hruškový kompot. Chuť vína naznačuje, 
že se jedná o víno s vysoce vyzrálých hroznů, je plná, šťavnatá s delším závěrem a pikantní 
kyselinou.

Rulandské šedé  – pozdní sběr – suché 345 Kč 
...víno se svítivě zelenkavou barvou. Vůně je mladistvá s převažujícími tóny zelené broskve, 
citrónové trávy a žlutého melounu. Chuť je přímá, šťavnatá, angreštová s dotekem kopřivy a 
černého rybízu, vše zvýrazněno křupavou kyselinou. 

Vinařství Klobása
Oblast: Morava
Podoblast: Velkopavlovická
Obec: Nikolčice

  Bílá vína

Ryzlink vlašský – pozdní sběr – suché  460 Kč
...víno zlatožluté barvy. Ve vůni se objevuje aroma sušeného ovoce s tóny bylin a sena. 
V chuti je dlouhé, svěží, harmonické a odrůdové.

Sauvignon  – pozdní sběr – suché  465 Kč 
… barva je jasně žlutá, se zeleným odleskem. V popředí vůně nalezneme květy černého 
bezu a vůni rybízu. Chuť je svěží, harmonická s dozvukem zralých angreštů. Víno je svěží a 
příjemně pitelné.



Zahraniční vína

Itálie

Pinot Grigio – Ca´Montini – Veneto  399 Kč 
... víno má jemně zlatavou barvu. Toto Pinot Grigio si udržuje všechny čerstvé ovocité vůně, 
s příjemnou a komplexní vůní jablka a hrušky,s bohatým tělem a trvalé chuti, s lehce nasládlým 
závěrem. 

Primitivo – IGP – Villa Schinosa – Puglia 435 Kč
...červené víno, intenzivní, hluboké barvy. Bohaté a moderní víno s koncentrovanou ovocnou 
chutí pikantní třešně, divoké ostružiny a maliny, a tóny hořké čokolády a koření. Po Primitivu 
se v poslední době zvyšuje poptávka i díky se vyskytujícím nasládlým taninům.

Francie

Riesling  – Boeckel – Alsace  435 Kč 
...světle žlutá barva se zelenými odstíny. Vůně je velmi jemná, elegantní, s jemnými ovocný-
mi příchutěmi (citron, grep, broskev), s tóny bílých květů a anýzu. Je postaveno na svěžesti, 
které si můžete vychutnat od začátku do konce. Struktura vína je elegantní a příjemně 
ovocná.

Château BUSQUET – Les Vieilles – Bordeaux 995 Kč 
…50% Merlot, 40% Cabernet Franc, 10% Cabernet Sauvignon víno tmavé barvy. Bohaté 
a komplexní aroma s vůní marmelády lesního ovoce, vanilky a kakaa. Chuti příjemně plné  
a svěží víno bez nadměrného taninu, s příjemným závěrem. 

Španělsko

Verdejo  – BARDOS – D.O.Rueda  290 Kč 
...elegantní bílé víno, které pochází z oblasti Rueda a je vyrobeno z vynikající odrůdy Ver-
dejo. Je přijemné, s intenzivním aroma čerstvých bylin, tropického ovoce (kiwi a grapefruity)  
a decentní mineralitou. Výkonné a chutné na patře, s dlouhou doznívající chutí. 

LAN Reserva – LAN – Rioja  545 Kč 
... 80% Tempranillo, 10% Garnacha, 10% Mazuelovíno zrálo nejméně 12 měsíců na amerických 
a francouzských dubových sudech a poté 24 měsíců v láhvi. 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.



Austrálie

Shiraz Bremerview – Bleasdale – Langhorne Creek 495 Kč 
... víno jasně červené barvy s fialovým nádechem. Středně plné víno s intenzivní vůní zralého, 
tmavého bobulové ovoce a koření. Chuť  je hustá s aromatem ostružin, exotického koření  
a zemitých tříslovin. V závěru se projeví nádherné tóny hořké čokolády. 

Kalifornie

Zinfandel – Woodhaven – Delicato Family Vineyards 280 Kč
..tmavě rubínová barva s charakteristickou vůní ostružiny, akácie a koření. Na patru je plné,  
s vůní z třešní, ostružiny, koření a špetky vanilky. Víno má delikátní tříslovinu, v závěru  
doplněné nasládlými taniny. 

Rakousko

Riesling – Weingut Pleil- Delicato Family Vineyards 340 Kč 
..komplexní Riesling v moderním střihu, suchý a expresivní, jemně kulatý a elegantní na 
patře. Vůně a chuť zobrazuje žluté broskve, s jemnou nuancí tropického ovoce a dlouhou 
minerální dochutí. 



Sekty
Cava Rigol Brut – Rigol – Španělsko    290 Kč 
...zraje 12 měsíců v lahvi při konstantní teplotě mezi 12 - 14 º C. Klasická domácí odrůdo-
vá skladba 30% Macabeo, 60% Xarel-lo a 10% Parellada. Barva je světle slámově žlutá.  
Na vůni jsou odrůdové složky dokonale vyvážené. Svěží a vyvážené na patře. Chuť je svěží  
a čistá, s dobrou rovnováhou mezi kyselostí a sladkostí.

Prosecco Giovanni Spago - DOC Treviso, Itálie 330 Kč 
…..z Vinařství Cantina Bedin. Víno má slámově-žlutou barvu s intenzivní a jemnou vůní. 
Příjemná, harmonická chuť s jemně kořenitou dochutí v závěru.

Hrabal sekt Sekt – Brut  460 Kč 
…zraje na kvasnicích po celých 9 měsíců. Vyrábí se klasickou metodou kvašením v láhvi  
z odrůd Ryzlink rýnský a Ryzlink vlašský ve Velkých Bílovicích.

Sauvignon Blanc Marlborough – Villa Maria, Nový Zéland 510 Kč 
…lehce perlivé s aromatem angreštu, mučenky, čerstvých citrusů a melounu. Chuť je 
živá, čistá a svěží s dlouhotrvající dochutí. Jemné perlení vína, které je ve stylu frizzante, 
podtrhuje celkově ovocný a odrůdově typický projev.

Familia sekt Demi – Bronislav Grmolec - Hovorany 560 Kč 
...rodinný sekt je vyroben tradiční metodou kvašením v tanku nazýván charmat. Surovina 
pro výrobu je pečlivě připravena kůpáží vybraných odrůd.  Doporučujeme k zahájení oslav, 
slavnostních příležitostí, na sabrage nebo jen tak, když na něj zrovna dostanete chuť.

Champagne
Collet Grand Art – Brut  1 550 Kč 
... 40 % Chardonnay, 40 % Pinot Noir a 20 % Pinot Meunier. Toto šampaňské pozvedne  
ducha a stimuluje kreativitu. Je lehké sovocným rázem, čisté a svěží. Velmi jemné a vytr-
valé perlení. Ve vůni lehce ovoce, snad nektarinka a zralé jablko. V chuti čisté s minerální-
mi tóny, které tomuto vínu propůjčil vyšší podíl Chardonnay.


