Vinný lístek
Veltlínské zelené suché – ve vůni lipový květ, zelený pepř, zelené jablko, v chuti zelené
jablko, mandlové a kořenité tóny.

150,-

Cabernet morávia suché – tělnaté víno kabernetového typu, někdy výrazné až rušivé
tóny černého rybízu.

150,-

Zweigeltrebe rosé suché – ve vůni jahody, maliny, meruňky, v chuti jahody, maliny,
třešně, višně, jemně třešňová pecka.

150,-

Ryzling rýnský suché – ve vůni jsou medové, lipové tóny, v chuti zralé meruňky a
medové tóny.

150,-

Chardonnay polosuché - ve vůni citrusové plody, biskupský chlebíček, kandované ovoce.
Ve vyzrálém víně lze cítit lískové oříšky, med.

150,-

Hibernal polosuché – jemné sauvignonové tóny, chuť zralé broskve, grapefruitu, ostatních
citrusů, kořenité tóny.

150,-

Rulandské šedé polosuché – jemné květinové a medové vůně, ve vůni i chuti hrušky, fíky,
broskve, kandované ovoce, pomeranč, med, lískové oříšky, mandle.

150,-

Tramín červený polosuché – aromatické víno, v chuti kořenité a velmi mohutné, ve vůni
med, broskev, meruňka, v chuti zelený pepř, hřebíček, skořice, zralé jablko.

150,-

Sauvignon polosuché, jakostní – v chuti i vůni černý rybíz, hluchavka, kopřiva, angrešt,
až trávové tóny, ve vynikajících ročnících převládá broskev.

150,-

Cabernet morávia rosé polosuché – vůně výrazná s projevem lesních jahod, malin,
ostružin, v chuti přezrálé lesní jahody, maliny a ostružiny.

150,-

Pálava polosladké – ve vůni i chuti koření, vanilka, muškát, mandarinky.

150,-

Veltlínské červené rané polosladké – vůně neutrální, objevují se mandlové až medové
tóny, v chuti směs zahradního ovoce, mandle, med, chlebnatost.

150,-

Muškát moravský polosladké – ve vůni muškátový květ, broskve, meruňky, v chuti
meruňky, broskve, citrusy, pomeranče.

150,-

Irsai oliver polosladké – vůně charakteru muškátového květu, akát, v chuti široké
spektrum jemných aromatických tónů, chuť je méně plná, krátká.

150,-

Aurelius 2017 pozdní sběr – charakter ryzlingu rýnského, intenzivnější aroma, lipové,
ovocné tóny, v chuti jablkové, kořenité tóny.

200,-

Rulandské modré rosé 2017 pozdní sběr – vůně svěží, ovocná, doplněná typickými tóny
brusinek, ovoce, jahod, v chuti čisté, ovocné s dotekem jeřabin, smetany a jahod.

200,-

Ryzling vlašský 2017 pozdní sběr – vyzrálá ovocná vůně, lehce i tropické ovoce, chuť
navazuje na vůni, ovocná a lahodná.

200,-

Pálava 2018 pozdní sběr – ve vůni ovocné tóny, květinovokořenité aroma, v chuti tóny
lučního medu, vanilky, zralých citrusových plodů.

200,-

Frankovka rosé 2017 pozdní sběr – ve vůni svěží, v chuti se objevují tóny jahod a třešní
se smetanou, poměr mezi cukrem a kyselinou doplňuje lehká kořenitost.

200,-

Rulandské bílé 2017 pozdní sběr – jemná květinová vůně, ve vůni i chuti hruška,
broskev, červené ovoce, lískové oříšky, mandle, máslo, vanilka, chlebová kůrka.

200,-

