Šumivé víno / Sparkling wine
Pierre Sparr Réserve Crémant d´Alsace / 0,75l

29,00 €

Grand Cuvée Spumante / 0,75l 

13,00 €

suché /dry sekt brut
Víno svetložltej farby s príjemne jemnou ovocnou vôňou doplnené
o nádych toastu. V chuti je víno svieže, so slušnou konzistenciu a dobre
zapracovanou kyselinkou. V závere sa predierajú jemné tóny chleboviny.
Ide o pekne štrukturovaný, nenáročný crémant, vhodný pre každú
príležitosť.
Terra Serena extra brut
Živá chuť s tónmi broskyne a hrušky. Stredne dlhý, harmonický záver.

Champagne
Champagne Bollinger Special / 0,75l

79,00 €

Moët & Chandon Brut Impérial / 0,75l

79,00 €

Cuvée Brut FR
Šampanské víno ľahkej slamovo žltej farby s nekonečným perlením.
Vo vôni jedinečná, osobitná aróma zložená z hľuzovky, kriedy a jemného
nádychu dreva. V chuti ľadová až kovová chuť je opretá o mimoriadnu
štruktúru tohto prestížneho šampanského. Dochuť je dlhá, ušľachtilá.

FR brut
Ľahká, svieža svetlozlatá farba s okúzľujúcou, ale zároveň nevtieravou
ovocno-kvetinovou arómou citrusu a sušenej kytice lúčnych kvetov. Chuť
vína je svieža, jemná, perlenie stredne intenzívne a dlhé. Príjemný
toasting a stredne dlhá dochuť. Veľmi solídne víno komerčného
charakteru, ktoré je vhodné na výnimočné chvíle.

Špeciálne vína / Special wine
0,5l Saturnia Furmint 

45,00 Eur

0,5l Saturnia Tokaj Cuveé 

45,00 Eur

0,5l Saturnia Muškát žltý 

45,00 Eur

Ostrožovič cibébový zber
Ostrožovič slamové víno

Ostrožovič bobuľový výber

Il vino è la poesia della terra

Vínna karta

Biele víno / White wine

Červené víno / Red wine

Pinot Grigio / 0,75l

9,90 €

GiorgoGianni ITA suché /dry IGT
Vôňa po čerstvo nazbieraných broskyniach a na konci sa ukazuje aj
aróma pečeného chleba. Víno je v chuti svieže príjemne ovocné s dobrou
kyselinou na záver.

Alibernet / 0,75l

15,00 €

Villa Antinori / 0,75l

25,90 €

Golguz SK suché /dry VzH
Víno tmavofialovej farby, s vôňou čiernej ríbezle, zeleného maku a
pokosenej trávy. Chuť je plná, čokoládová s vyšším obsahom trieslovín.

Berta Rizling vlašský Single Vineyard / 0,75l

14,00 €

Berta SK suché /dry nz
Víno sýtejšej žlto-zelenej farby. Vôňa má presvedčivý prejav zeleného
jablka s odrodovým vnemom vlašských orechov a jemnej minerálnosti.
Chuť vína je šťavnatá s výraznou minerálnou stopou a decentnou
dochuťou zeleného jablka.

Antinori Tuscany suché /dry IGT
Víno intenzívnej rubínovo červenej farby s purpurovým okrajom. Vôňa
vína je prenikavo ovocná s expresívnymi tónmi červeného bobuľového
ovocia a s jemným nádychom vanilky získané z vyzrievania v dube.
Chuť vína je komplexná s peknou štruktúrou. Celkový dojem z vína je
harmonický.

Grüner Veltliner / 0,75l 

19,00 €

Frankovka modrá / 0,75l

18,00 €

Muškát moravský / 0,75l 

13,00 €

Cabernet Sauvignon / 0,75l

16,00 €

Dunaj / 0,75l 

39,00 €

Laurenz V. Singing suché /dry
Víno zlatožltej farby s intenzívnym aromatickým prejavom bieleho
Vôňa je jemne korenistá s náznakom zeleného jabĺčka a citrusov, chuť
je harmonická so sviežou aciditou. Jemný ale dostatočne štruktúrovaný
záver s mineralitou.
Golguz SK polosladké /medium sweet akostné
Kvetinovo ovocné, aromaticky atraktívne víno s mladistvým šarmom
a stredne dlhou dochuťou.

Rulandské šedé / 0,75l

18,90 €

Pavelka suché / dry nz 

Chardonnay / 0,75l 

19,90 €

KasnyikSelection suché /dry akostné 
Zelenkavo - zlatistá farba v pohári, prezrádza vyzrievanie v sude. Vôňa
čerstvého ananásu prechádza do zaujímavých tónov zeleného korenia
a v dochuti sa hravá kyselinka, dobre snúbi s tónmi ananásu a zeleného
jabĺčka.

Riesling H-Line Rheingau / 0,75l

19,90 €

Prinz Von Hessen DE suché /dry
Farba vína je číra svetlozelená so žltkastým viskóznym okrajom. V jeho
decentnej aróme prevládajú svieže ovocné arómy zeleného jablka, marhule
a citrónovej trávy. Jeho lahodná ovocnosť pretrváva i v chuti, kde je navyše
obohatená o mineralitu a sviežu kyselinku. Dochuť tohto vína je dlhšia,
sviežo-ovocná.

Tramín červený / 0,75l



19,00 €

MrvaStanko SK polosuché /medium dry VzH
Kvalitné víno, vyrobené zo základnej tokajskej odrody reduktívnou
metódou. Je suché, s vyššou kyselinkou, typickou pre túto odrodu. Pre svoju
neutrálnu chuť je vhodné ako doplnok ku všetkým druhom jedál.

Private Bin Sauvignon Blanc Organic / 0,75l 

19,00 €

Villa Maria Nový Zéland suché /dry
Intenzívna zlatistá farba, široká škála vôní tropického ovocia, medových
plastov, chlebovinka.

Ružové víno / Rose wine

Cabernet Sauvignon / 0,75l

19,00 €

Frankovka modrá rosé / 0,75l 

12,00 €

Matyšák polosladké /medium sweet VzH
Letné ružové víno, ktoré je príjemné ovocné , citrusové, s tónmi bylín
a žihľavy. Chuť vína vás prekvapí plnou malinovou a citrusovou zložkou.
Ideálne k šalátom a ku kozím syrom.
Golguz SK suché /dry akostné
Svieže šťavnaté ružové víno, vôňa jahôd a černice, smotanovo
sladkastá dochuť.

Mrva & Stanko SK suché /dry VzH
Víno tmavočervenej farby bordového odtieňa, s decentnou odrodovou
ovocnou vôňou, hlavne čerešní a sliviek, s interesantným korenistoškoricovým vnemom. Chuť vína je šťavnato ovocná, s dominanciou
kôstkového ovocia, podporená súhrou jemných kyselín a tanínov,
s korenisto zamatovou dochuťou.

Domain De La Barthe FR/SR Langedoc suché /dry
Krásna tmavosýta červená farba sprevádzaná podmanivými arómami
lesných plodov, s výrazným dotykom černíc. V ústach zanechá lahodnú
chuť čerešní a kávy.

Žitavské vinice suché /dry akostné
Víno vyrobené z výnimočne vyzretých bobúľ hrozna. Mohutná čučoriedkovo-černicová vôňa. Chuť bohatá, plná s tónmi horkej čokolády. Marmeládovo-slivkový záver.

Negro Amaro / 0,75l

9,90 €

Giorgo Gianni ITA suché /dry
Víno vyrobené z klasickej odrody z južného Talianska, je plné, ovocné,
s vôňou po černiciach a sladkého drievka. Chuť je nekomplikovaná,
no plná, s dlhou dochuťou po višniach a korení.

