
Vínna karta

Il vino è la poesia della terra



Biele víno / White wine

Pinot Grigio / 0,75l     15,00 €
Giorgio & Gianni  ITA   suché/dry 
Vôňa po čerstvo nazbieraných broskyniach a sušenom ovocí, na konci sa 
ukazuje aj aróma pečeného chleba. Víno je v chuti svieže príjemne ovocné  
s dobrou kyselinou na záver.

Rizling Vlašský / 0,75l 19,00 €
VIAJUR  SK   suché/dry
Klasický prezretý „vlašák“ z lokality južného Slovenska. Víno, ktoré krásne 
reflektuje pôvod a naše tradície. Vo vôni je cítiť  prezreté ovocie a lúčne kvety. 
Chuť je šťavnatá a elegantná v závere s jemnou horčinkou. Víno sa ideálne 
kombinuje s klasickou slovenskou kuchyňou.

Pálava / 0,75l  21,00 €
Velkeer  SK   polosladké/semi-sweet
Žlto zelená farba so zlatistými odleskami. Vo vôni nás potešia aromatické 
kvetnaté tóny a prezretý žltý melón obliaty medom. V chuti dominuje sviežosť 
a citrusové plody, ktoré výrazne harmonizuje zvyškový cukor, miestami 
pripomínajúc tropické plody zaliate v mede. Pritom víno pôsobí naďalej ľahko 
a sviežo.

Private Bin Sauvignon Blanc Organic / 0,75l  27,00 €
Villa Maria  Nový Zéland   suché/dry
Víno má nádhernú iskrivú žltozelenú farbu. Široká škála vôní tropického 
ovocia, medových plastov, chlebovinka. Chuť po tónoch špargle a listoch 
čiernej ríbezle.

Riesling H-Line Rheingau / 0,75l 29,00 €
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. Dochuť vína je 
dlhšia, sviežo-ovocná.

Ružové víno / Rose wine

Tri ruže / 0,75l 19,00 € 
VIAJUR  SK   polosuché/medium dry
Víno má šťavnaté kyselinky Frankovky a džemové tóny prezretého Cabernetu. 
Vo vôni dominuje svieža malina, čerešne, bylinky a zelené ovocie, ktoré 
dopĺňa svieža kyselinka v plnšej dochuti.

Cervené víno / Red wine

Negroamaro / 0,75l 15,00 €
Giorgio & Gianni  ITA   suché/dry
Víno vyrobené z klasickej odrody južného Talianska, je plné, ovocné s vôňou 
po černiciach a sladkého drievka. Chuť je nekomplikovaná, no plná, s dlhou 
dochuťou po višniach a korení.

Cabernet Sauvignon / 0,75l 19,00 €
VIAJUR  SK   suché/dry
Krásna karmínovo-rubínová farba. Vôňa mohutná ale pritom veľmi ovocná. 
Ostružiny, ríbezle, dotyk dubu to všetko pekne priam srší z pohára. Chuť 
vyvážená s jemnými ale pevnými tanínmi.

Dunaj / 0,75l 27,00 €
Berta  SK   suché/dry
Tento skvostný dunaj vyzrieval v nových špičkových dubových sudoch. 
Tmavorubínová farba sa snúbi s hlbokou aromatickou a štruktúrovanou chuťou. 
Alkohol na úrovni 15,5 obj.% a vysoký bezcukorný extrakt len odzrkadľuje 
skutočnú hĺbku tohto vína.

Chianti / 0,75l 29,00 €
Marchesi di Frescobaldi DOCG  ITA   suché/dry   
Chianti sa môže pochváliť nádherne hlbokou a intenzívnou rubínovo červenou 
farbou s odtieňmi fialovej. Nádherné ovocné tóny sa okamžite objavia  
v pohári zastúpené čerešňou, čiernou ríbezľou a malinami. V pozadí jemne 
cítiť aj jarné fialky. V ústach je tento mok živý, mäkký s jemným záverom.

Champagne

Champagne Boolinger Special Cuveé / 0,75l 89,00 €
Boolinger  Brut   FR
Šampanské víno ľahkej slamovožltej 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.

Moët & Chandon Imperiál / 0,75l 89,00 €
Moët & Chandon  Brut   FR
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.

Prosecco

Valdobbiadene Prosecco Superiore  
DOCG Extra Dry / 0,75l 26,00 €  
Hamsik Winery  ITA 
Tento klenot medzi proseccom vyrábame z najkvalitnejšieho hrozna, jeho 
elegantný buket charakterizuje ruža a jazmín. Ovocná chuť s pretrvávajúcou 
sviežosťou pripomína jablká, hrušky, ananás a banány. Toto víno je skutočným 
zosobnením jedného ročníka. Predstavuje dokonalý príklad elegantného vína, 
ktoré možno dosiahnuť pri zachovaní dôkladného a odborného prístupu vo 
výnimočnom vinárstve.

Prosecco DOC Treviso Extra Dry / 0,75l 22,00 €
Hamsik Winery  ITA 
Cuvé sa vyrába z odrody hrozna „Glera“ pestovanej v najlepších oblastiach 
v provincii Treviso, kde environmentálne a pôdne podmienky majú osobitné 
kvalitatívne vlastnosti. Víno má žiarivo žltú farbu so zrelých jabĺk a citrusových 
plodov. Chuť je svieža, ľahká a harmonická.

Prosecco DOC Treviso Extra Dry / 0,2l 7,00 €
Hamsik Winery  ITA

Prosecco Rosé Extra Dry / 0,75l 22,00 €
Hamsik Winery  ITA
Šumivé ružové víno získané z prirodzenej rifermentácie pomocou metódy 
Charmat zmesi vybraných červených vín. Svetlo ružová farba s odtieňmi 
cyklámenu, s jemným pretrvávajúcim perlením. Vôňa je ovocná s tónmi jahôd. 
Chuť je svieža, jemná a harmonická.


