Ponúkame Vám široký výber bielych,
ružových a červených vín od tuzemských
a zahraničných výrobcov a dodávateľov.
Pri výbere vín spolupracujeme
s predajcom vín spoločnosťou PROVINO.

Colli del Soligo

Prosecco Frizzante DOC Treviso „Ligá“, Extra Dry, NV, Taliansko

9,50 €

Prosecco Frizzante je určené pre tých, ktorí obľubujú menej intenzívne perlenie
vo víne. Ovocná aromatika a svieža chuť s jemným perlením predurčujú víno
za vhodného partnera na gril párty počas horúcich letných dní.

Contarini

Valsé Bianco IGT ,Vino Spumante, Extra Dry, NV, Taliansko

12,00 €

Šumivé víno svetložltej farby so zlatistými odleskami a jemným, vytrvalým perlením.
Čerstvá, ovocná vôňa je doplnená delikátnou, jemnou a intenzívnou chuťou.
Valsecco je vhodné ako aperitív, ale aj na bežnú konzumáciu pri akejkoľvek
príležitosti.

Domus-Picta

Prosecco DOC Treviso ,Brut, NV, Taliansko

14,00 €

Spumante s intenzívnou vôňou kvitnúcej wistérie a agátového kvetu. Osviežujúca
ovocná chuť je plná tónov mladých jabĺčok, citrusov a grapefruitov. Víno má
vďaka výraznejšej kyselinke dobrú a pevnú štruktúru chuti, je príjemne osviežujúce
a harmonické v dochuti. Perfektný aperitív každú príležitosť.

Mrva a Stanko

Veltlínske zelené KRYO, neskorý zber, suché, 2015, Slovensko

17,00 €

Víno zelenožltej farby, s jemnou ovocnou vôňou zeleného ovocia a lúčnych kvetov.
Chuť vína je lahodne ovocná, s jemnými kyselinami a horkastými odrodovými
mandľovými tónmi.

Pavelka & Syn

Pálava, výber z hrozna, polosuché, 2015, Slovensko

18,00 €

Víno zelenožltej farby sýtejšieho odtieňa, s podmanivou sladkasto kvetinovou
vôňou, najmä muškátového kvetu, rozkvitnutého orgovánu a ovocných tónov
dužiny liči, lemovanou medovo korenistými vnemami. Chuť je príťažlivo ovocná,
so sladkou ovocnosťou prezretého tropického ovocia, najmä ananásu,
s celkovou eleganciou a lahodnou medovo ovocnou dochuťou.

Saint Clair

Sauvignon blanc Vicar's Choice, 2014, Marlborough, Nový Zéland

24,00 €

Je typický reprezentant novozélandských Sauvignonov na výrobu ktorého sa
používajú hrozná z najlepších vinohradov oblasti Rapaura a údolí Wairau
a Brancott. Jeho farba je slamovo žltá so zelenými odtieňmi. Vo vôni a chuti sa
núbia ovocné tóny a chute po egrešoch, maracuji a grapefruitoch. Krásna
mineralita vedie k dlhotrvajúcej dochuti. S jedlom si ho najlepšie vychutnáme
v kombinácii s morskými plodmi, grilovanou zeleninou s kuracím mäsom alebo
čerstvým šalátom.

Viňa Montes

Chardonnay Classic, 2015, Curicó Valley, Čile

14,00 €

Toto víno kvasilo zo 60% v sudoch a zo 40% v nerezových tankoch. Pri polovici
množstva vína prebehlo jablčno-mliečne kvasenie pri kontrolovanej teplote, aby
boli zachované ovocné vône. Víno má svetložltú farbu zo zeleným nádychom,
vo vôni sa miešajú maslové tóny s vanilkou a tropickým ovocím (banány). Svieže
ovocné víno s dobrým telom a vyvážené, v ústach komplexné a smotanové
s príjemným a elegantným koncom.

Domäne Wachau

Riesling Federspiel Terrassen, 2015, Wachau, Rakúsko

18,00 €

Produkt je vyrobený z najlepšieho hrozna terás pri Wachau. Veltlín Zelený je
medzinárodne uznávaná odroda vínnej révy, ktorá ponúka širokú škálu chutí
a vôní. Zber môže byť vykonávaný len ručne, náročným ho však robí strmý ťažko
dostupný terén. Vinice produkujú 7000 kg / ha. Víno má žltú až slámovú farbu,
vo vôni je otvorené a jemné. V chuti objavujeme stopy po bielom korení a tabaku.
Mierne exotické s osviežujúcou kyselinkou.

Bodegas Valdemar

Conde de Valdemar Rosado, 2014, Rioja, Španielsko

12,00 €

Rosé z odrôd Grenache a typickej domácej odrody Tempranillo s nápadne
malinovou farbou a tónmi červeného bobuľovitého ovocia, malín a náznakom
jahôd. V ústach je príjemné so sviežou ovocnou príchuťou a dobrou kyselinkou.
je ideálne k rybám s omáčkou a k morským plodom.

Karpatská Perla

"Varieto" Cabernet Sauvignon rosé, akostné víno, suché, 2015, Slovensko

15,00 €

Víno s chráneným označením pôvodu, neskorý zber, ružové, suché. Víno vyrobené
z vyzretého hrozna s krásnou staroružovou farbou. V ovocno-kvetinovej vôni
dominujú tóny žihľavy a bazového kvetu. Svieža citrusová chuť je doplnená
šťavnatou kyselinkou. Je vhodným partnerom k čerstvým šalátom a ľahším úpravám
hydiny. Naše odporúčanie – podávame vychladené na 8-10 °C počas horúcich
letných dní.

Mrva a Stanko

Frankovka modrá rosé, akostné víno, suché, 2015, Slovensko

18,00 €

Víno ružovej farby s pôsobivou ovocnou vôňou zrelého červeného bobuľového
ovocia, najmä lesného malinčia. Chuť vína je lahodne ovocná s harmonickou
štruktúrou kyselín, s ovocnosťou dozrievajúcich čerešní.

Pavelka & Syn

Rosé Cuvée, značkové víno, suché, 2015, Slovensko

14,00 €

Víno je zmes odrôd Frankovka modrá a Cabernet sauvignon v pomere 1:1.
Očarí Vás jemnou ovocnou vôňou, príjemnou, harmonickou a lahodnou chuťou.
Vhodné na krásne letné a teplé večery strávené na terasách alebo pri grilovačke.
Podáva sa k šalátom alebo ľahším jedlám.

Karpatská Perla

"Varieto" Cabernet Sauvignon, výber z hrozna, suché, 2015, Slovensko

18,00 €

Víno rubínovej farby s typickou odrodovou vôňou čiernych ríbezlí, lesných plodov
a čierneho korenia. Harmonickú chuť s tónmi dreva dopĺňajú vyvážené kyseliny
a mäkké triesloviny. Podáva sa k pečenému hovädziemu mäsu, nízkej lovnej zveri
a tvrdým údeným syrom.

Pavelka & Syn

Alibernet, výber z hrozna, suché, 2013, Slovensko

22,00 €

Víno rubínovej farby s typickou odrodovou vôňou čiernych ríbezlí, lesných plodov
a čierneho korenia. Harmonickú chuť s tónmi dreva dopĺňajú vyvážené kyseliny
a mäkké triesloviny. Podáva sa k pečenému hovädziemu mäsu, nízkej lovnej
zveri a tvrdým údeným syrom.

Kaiken

Malbec Reserve, 2013, Mendosa Valley, Argentína

14,00 €

Má purpurovú, takmer modrú farbu a silnú vôňu čučoriedok, ríbezlí, fialiek a kávy.
V chuti sa prejavujú tóny toastu a vanilky a perfektná harmónia alkoholu
a kyseliniek, daná jedinečnou polohou vinárskej oblasti Mendoza. Víno vhodné
k okamžitej konzumácii, ako aj ku skladovaniu až na 10 rokov.

Cantine Ionis

Primitivo di Manduria DOP, 2013, Puglia, Taliansko

22,00 €

Odroda Primitivo di Manduria získava vďaka teplejšej klíme v oblasti Salento
vyššiu koncentráciu cukru a alkoholu. Hrozno riadene kvasí v tankoch z nerezovej
ocele tak, aby sa zabezpečila jeho vysoká kvalita a koncentrácia. Krátke zrenie
v sudoch mu dodáva jemnú ovocnú vôňu s príchuťou vanilky a pikantného dreva.
Víno je červeno rubínovej farby s komplexnou vôňou. Sladká vanilková aróma
a náznaky lesných plodov sa kombinujú so zrelou ovocnou vôňou, v ktorej
prevažujú slivky a čerešne. Chuť je intenzívna, plná s dlhotrvajúcim záverom.
Perfektne sa hodí ku ragú s cestovinami, pečenému červenému mäsu, či zrejúcim
syrom.

Castello di Querceto

Chianti Querceto, 2014, Chianti, Taliansko

24,00 €

Toto Chianti je zmesou odrôd Sangiovese, Canaiolo a Trebbiano. Macerácia
tohto hrozna prebiehala na šupkách po dobu 7 dní pri teplote okolo 28° C.
Víno má svetlú rubínovú farbu, vôňa je svieža s nádychom zrelého ovocia.
Stredne telnaté víno, s miernou trieslovinou. Vhodné ku červenému mäsu, zverine
a cestovinám.

