
PROSECCO ASOLO DOCG
Extra Dry, polosuché
Montelvini
Veneto, Taliansko / Italy

Svetlá zlatožltá farba s intenzívnym perlením. Vôňa primárne 
ovocná: jablká, hrušky, žlté ovocie. Chuť Prosecca je ľahká, 
postavená na ovocí, sviežej kyselinke, stredne dlhý sladší záver.

0,75 l 29,00 €

CHIANTI SUPERIORE DOCG
2017, suché
Fiorini
Tuscany, Taliansko / Italy

Intenzívna rubínovo červená farba s vysokým leskom. Typická 
kvetinovo-ovocná vôňa doplnená ľahkým vanilkovým tónom. 
V chuti je červené víno harmonické, atraktívne s dostatočným 
ovocným charakterom. Zaujímavý senzorický prejav rámcuje 
hravá kyselinka a taníny.

0,75 l 26,00 €

CABERNET SAUVIGNON
2015, akostné, suché
Karpatská perla
Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Šalaperská hora, Slovensko / Slovakia
Víno má intenzívnu rubínovú farbu. Hrozno bolo oberané ručne v 
polovici októbra. Vo vôni nájdeme tóny tmavého lesného ovocia, 
najmä čučoriedok a prezretých moruší, s jemnou nuansou tabaku 
a čokolády. Chuť vína je dobre štrukturovaná s príjemnými tanín-
mi. Víno zrelo 12 mesiacov v barikových sudoch.

0,75 l 24,00 €

ROYALE RESERVA BRUT
2018, suché
Philipponnat
Champagne, Francuzsko / France

Šampanské víno svetlozlatej iskrivej farby s elegantným a ne-
konečným perlením. Buket vína je extrémne aromatický s veľkou 
finesou a komplexnosťou. Po odrode Pinot Noir je víno krásne 
voňavé po červených plodoch, zatiaľ čo odroda Chardonnay 
dáva vínu noblesné zemité tóny. V chuti vína dominuje odroda Pi-
not Meunier s jeho tradičnou herbálnou charakteristikou. Dochuť 
vína je nekonečná a svieža.

0,75 l 60,00 €ŠA
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*Ponuka vín do vyčerpania zásob
*Vyhradzujeme si všetky práva na prípadnú úpravu ročníkov uvedených vín vo vínnej karte.



BIELE VÍNO 
0,10 l Sauvignon Blanc - Tajná Winery, suché 3,00 €
0,10 l Muškát moravský - Víno Nichta, polosuché 2,80 €
0,10 l Veltlínske zelené - Világy Winery, suché 3,20 €
0,10 l Pinot Grigio - Giovanni Barazza, suché 3,00 €

RUŽOVÉ VÍNO
0,10 l Svätovavrinecké rosé - Repa Winery, suché 3,10 €

ČERVENÉ VÍNO
0,10 l Dunaj - Juraj Zápražný, suché 3,50 €
0,10 l Merlot - Giovanni Barazza, suché 3,40 €

ŠUMIVÉ VÍNO
0,10 l Montelvini Prosecco - Promosso, suché 3,50 €

ROZLIEVANÉ VÍNO

FĽAŠOVÉ VÍNO

RIZLING RÝNSKY
2018, neskorý zber, suché
Zámok Pezinok - edícia Roman Janoušek
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť 
Dubník, Slovensko / Slovakia
Víno zrelo šesť mesiacov na prvých kvasniciach v nerezovej 
cisterne, vďaka čomu získalo pevnú žltozelenú farbu. Vo vôni 
je svieže, napriek jemne krémovo-korenistému charakteru.
Jednoznačný kráľ bielych vín extravagantného ročníka 2018. Na 
začiatku svojej púte vo fľaši má lipovo-medovú chuť. Po vyzretí 
bude plná ušľachtilého kerazínu, ktorý  ma takpovediac vo svojej 
genetickej výbave.

0,75 l 26,00 €

29,00 € 0,75 l 

CHARDONNAY
2018, akostné, suché
Milaj Skovajsa
Malokarpatská vinohradnícka oblasť 
Pezinok, Slovensko / Slovakia 
Vôňa je expresívna a dominuje v nej prezreté kôstkové ovocie, 
najmä broskyne, exotické mango, ale aj svieže limetky alebo 
egreše. Chuť je plná, šťavnato ovocná, môžeme nájsť poma-
rančovú kôru a jemne grepovo - minerálny záver.

0,75 l 21,00 €

PÁLAVA
2018, akostné, polosladké

Karpatská perla
Malokarpatská vinohradnícka oblasť

Suchý vrch, Slovensko / Slovakia
Hrozno z odrody Pálava zo sprašového podložia na Suchom vr-

chu bolo ručne obrané. Ponorte svoje zmysly do vôní tropického 
ovocia a šťavnatých mandarínok.

26,00 € 0,75 l 

DEVÍN
2014, hrozienkový výber, sladké

Karpatská perla
Malokarpatská vinohradnícka oblasť

Modra, Slovensko / Slovakia
Víno zlatožltej farby, ktorého vôňa pripomína púpavový med, 
sušené tropické ovocie a ušľachtilú botrytídu. Plná a bohatá 

ovocná chuť. Zrenie v sude doplnilo chuťový vnem o eleganciu. 
Prírodný zvyškový cukor spolu s harmonickou kyselinou tvoria 

delikátne dezertné víno.

26,00 € 0,50 l 

GRÜNER VELTLINER
2018, suché

Loimer
Kamptal DAC, Rakúsko / Austria

Svieže, zároveň bohaté biele víno s charakterom pôvodu. 
Jabĺčkovo- marhuľové, jemne korenisté. S dlhou minerálnou 

dochuťou a skvelou harmóniou. 

26,00 € 0,75 l 

SAUVIGNON BLANC ORGANIC
2018, suché

Villa Maria
Marlborough, Nový Zéland / New Zealand

Biele víno iskrivej žltozelenej farby. Vôňa je aromatická a svieža, 
pripomína kvet bazy a grepovú dužinu. Chuť je svieža, suchá a 

expresívna, pripomína broskyňu a čierne ríbezle. 
Záver je stredne dlhý a minerálny.
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