
ČECHY A MORAVA - BÍLÁ VÍNA

Rulandské bílé - pozdní sběr, suché                                                                                                    365,–
Vinařství F. Zapletal, podoblast Velkopavlovická, obec Velké Bílovice
Ve vůni odhalíte vůni květin, zralé hrušky a jemnou chlebovinku s vanilkovým tónem. Plná a extraktivní chuť se stopami ovoce, 
lískového oříšku a jemného vanilkového koření má dlouhou perzistenci a působí sladce, přestože je obsah cukru nízký.

Ryzlink Rýnský - pozdní sběr, suché                                                                                                    440,–
Rodinné vinařství Sedlák, podoblast Velkopavlovická, obec Velké Bílovice
Ryzlink rýnský má vůni výrazně plnou, bohatá, s pevnou strukturou. Po ochutnání je víno výrazné, minerální 
a dlouhé s příjemným zbytkovým cukrem a osvěžující kyselinkou. Víno se fermentovalo v nerezových tancích 
a doporučujeme Vám ho k rybám.

Sauvignon - víno originální certifikace, suché                                                                                       398,– 
Vinařství Lahofer, podoblast Znojemská, obec Dobšice
Typický znojemský Sauvignon s angreštovou až černorybízovou vůní, která přechází i do chuti, 
kde ji doplňují tóny broskví a minerální závěr.

Neuburské - kabinet, suché                                                                                                                 398,–
Rodinné Vinařství Sedlák, Velké Bílovice, Velkopavlovická podoblast
Barva je světle zlatá, tmavší. Vůně je zpočátku výrazně kořenitá, poté se projeví bohatá vůně lučních květů.
Chuť je lehká, přesto plná a příjemně kořenitá s typickými jemnými hořčinami a jemnou medovou dochutí.

Tramín červený - pozdní sběr, suché                                                                                                   440,– 
Rodinné Vinařství Sedlák, Velké Bílovice, Velkopavlovická podoblast
Vůně je bohatá, ovocná i plně kořenitá s tóny kvetoucích růží, šeříku i jemných parfémů. Chuť je plná a dlouhá s kulatým 
tělem, snoubí se v ní ovocnost s nazrálou kyselinou a medovým závěrem.

Rulandské šedé Terroir Pálava - pozdní sběr, suché                                                                       485,– 
Vinařství Vajbar, podoblast Mikulovská, obec Bavory
Víno má sytě zlatou barvu se šperkovými odlesky. Vůně je plná, hutná a zralá, dominují v ní tóny kompotovaných broskví, 
kandovaných pomerančů a hrušek máslovek. V druhé vlně přichází med a bylinky. Chuť je jemně nasládlá v tónu pečených 
hrušek a jablek, minerálně pevná a strukturovaná s velmi výrazným závěrem s čerstvými citrusy.

Ryzlink vlasšský - pozdní sběr, suché                                                                                                  398,– 
Vinařsví Reisten, Pavlov, Mikulovská podoblast
Vůně vlašských ořechů a zralého jablka s náznakem medu a lučních bylin. Chuť plná, strukturovaná s tóny žlutého ovoce 
a citrusů. Závěr je lehce kořenitý s pikantní kyselinkou.

Pálava - výběr z hroznů, polosuché                                                                                                        559,– 
Vinařství Gotberg Popice, Mikulovská podoblast
Pálava je jednou z nejtypičtějších odrůd zdejší lokality a také vlajkovou lodí vinařství Gotberg. Vyznačuje se světle 
žlutou barvou a příjemnou vůní, v níž dominuje směs tropického ovoce, medové plástve a exotického koření, zejména 
skořice a badyánu. Vůně koresponduje s plnou a harmonickou chutí, typickou pro tento šlechtitelský zázrak z Moravy. 
Pálavě sluší zbytkový cukr, který se krásně snoubí s pikantní kyselinkou. Výsledkem je lahodná, čistá a vyvážená chuť. 
Víno se vyznačuje vysokým bezcukerným extraktem, který ho dělá mohutným a kyselina šťavnatým.

Cabernet blanc – kabinet, suché                                                                                                         475,– 
Vinné sklepy Kutná Hora - je držitelem respektované biodynamické certifikace DEMETER.
Čistá, průzračná, svěle zelenkavá barva se slámovými odlesky. Vůně je výraznější, s tóny angreštů, bílých grepů 
a lehké zelenosti. Mineralita vína připomíná drcené křemeny. Chuť je plnější, výrazně minerální.

Hibernal / Tramín červený - jakostní, polosuché                                                                             530,– 
Vinné sklepy Kutná Hora - je držitelem respektované biodynamické certifikace DEMETER.
Víno má zelenožlutou barvu, vůně je výrazná, intenzivní, příjemně ovocitá. Ve vůni a chuti můžeme hledat černý rybíz, 
angrešt, grapefruit, červený pomeranč a černý bez. V dochuti je příjemně minerální až slané.
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CHAMPAGNE

Mailly Grand Cru

Champagne Mailly Grand Cru bylo založeno v roce 1929. Vlastní 70 hektarů vinic klasifikace grand cru, 
kde pěstují pouze Pinot Noir a Chardonnay. Roční produkce činí 450 000 lahví. Vína zrají v křídových sklepích, 
19 metrů pod zemí. Jedná se o velmi progresivní firmu používající nové moderní technologie, sudy pro vína 
dosage z C hateau Margaux, Pavilon Blanc. Millésimé, cuvée Les Échansons a L’Intemporelle jsou opakovaně
 vysoce hodnocena.

Mailly Grand Cru Brut Reserve                                                                                         1750,–
Cuvée výhradně z vinic Granc Cru, založené na modré odrůdě Pinot Noir, která propůjčuje vínu plnost 
a ovocný charakter a Chardonnay svěžest a eleganci

Diebolt-Vallois

Rodina Dieboltů žije od konce 19. století ve 100% grand cru vesnici Cramant, která patří vedle Mesnilu 
k perlám Côte de Blancs. Rodičům Jacquesovi Dieboltovi a Nadie Vallois výrazně pomáhají jejich děti Isabelle a Arnaud 
- je to typická rodinná firma, která co nejdříve získá 5 hvězd v hodnocení Richarda Juhlina! V Cramantu je celá řada 
vynikajících producentů, ale Diebolt dává terroiru ještě jinou dimenzi, zvláště ve vínech bez malolaktické fermentace 
z poloh Les Pimonts a Les Buzons. Zvláště pozoruhodné je cuvée Fleur de Passion, Blanc de Blancs, které se stává 
legendou Champagne. Zraje v dubových burgundských sudech převážně z Mersault. Typické champagne starého stylu.

Diebolt Vallois Prestige Blanc de Blancs                                                                                                              1700,–
Překvapí svou intenzivní vůní a chutí, plným tělem a elegantním projevem s citrusovými tóny. 
(100% Blanc de Blancs)

Delamotte

Starou rodinnou firmu založil roku 1760 v Remeši Franćois Delamotte, majitel vinohradů. Patří mezi pět nejstarších 
domů v Champagne. Jedná se o sesterský dům Champagne Salon a společně jsou v seskupení Laurent-Perrier Group. 
Vysoce jsou hodnocena ročníková Blanc Blancs připravená ze tří odlišných 100 % cru Côte des Blancs a určitě 
zaujme Brut Rose s dominancí Pinot Noir. Ve firmě pracuje pouze 10 lidí, stejný enolog jako pro Salon! Delamotte 
je noblesní champagne, ke kterému se stále budete vracet.

Delamotte Champagne Rosé Brut                                                                                    2100,–
je noblesní champagne, ke kterému se stále budete vracet. Světlá, lososová barva s růžovými okraji. 
Delikátní, svěží vůně, která je podpořena tóny červeného ovoce a minerality. Jemná, ušlechtilá a delikátní 
chuť s dlouhým ovocným závěrem. Opět objevujeme tóny květin, mandlí a minerálnosti.



Vinný lístek Loreta

RODINNÉ VINAŘSTVÍ SEDLÁK, VELKÉ BÍLOVICE
Rod Sedláků hospodaří na vlastních vinicích už po čtyři generace. Jejich předkům vždy pomáhali v práci koně Miloš 
a Dobroš a sedlák s koněm se proto stal i symbolem tohoto vinařství. Znamená poctivost v přístupu k vínům i lidem. 
Vína z vinařství Sedlák jsou z odrůd typických pro místní oblast a hroznů zdejších vinic. Vína pochází z výborných 
vinařských poloh vyhlášených vinic s daným původem, který těmto vínům dává svou jedinečnost a osobitost.

VINAŘSTVÍ VAJBAR 
sídlí ve vinařské obci Rakvice, která je součástí velkopavlovické vinařské podoblasti. Vinařský provoz však najdete v 
nedaleké obci Zaječí. Mezi firemní vinotékou v Rakvicích a výrobou s vlastní vinotékou a degustačním sklepem vede 
krásná cyklostezka mezi vinohrady.

VINAŘSTVÍ FRANTIŠEK ZAPLETAL
Výroba vína je možností jak přivést na svět s rozvahou a opatrností ošetřené dílo v duchu umění a rozumu.  
Víno je především přírodní produkt, závisející na podnebí a půdě, zrání a pečlivosti lidských rukou. Zkuste vždy 
zhodnotit vůni vína ve více fázích a nedejte jen na první dojem a nasajte intenzívně jeho vůni znovu. Poté můžete 
naleznout v malém pohárku víno velkého a komplexního formátu i špičkových vín. Přírodně obsažené buketní látky 
hroznů a moštu mají být extrahovány a pro pozdější plný prožitek ve víně zachovány.

VINAŘSTVÍ LAHOFER 
Své jméno odvodilo vinařství od rodáka z Dobšic, uměleckého řezbáře Jana Lahofera. Ten na konci 18. století vytvořil 
unikátní barokní knihovnu, která je dnes klenotem premonstrátského Strahovského kláštera. Vinařství LAHOFER se 
opírá o silnou vinařskou tradici na Znojemsku, rozvíjenou pomocí nejmodernějších vinařských postupů a technologií. 
LAHOFER vyrábí veškerá vína všech hlavních středoevropských odrůd výhradně z hroznů z vlastních vinic.

VINAŘSTVÍ REISTEN, PAVLOV
Filosofií tohoto vinařství je, aby vína pocházející z vinic nasycených esencemi vůní mateřídoušky, dobromyslu 
a třemdavy pojila v sobě vášeň i letmé pohlazení slunečních paprsků, aby v nich byla obsažena hluboká mineralita 
a kořenitost viničních tratí, a přinášela především radostné potěšení v každém doušku. Šetrné zacházené s vinicemi, 
respekt a ohleduplný přístup k přírodě jsou součástí filozofie vinařství Reisten. Snahou je minimalizace používání 
chemických ochranných prostředků ve sklepním hospodářství i při ošetřování vinic, orientace na používání moderních 
ekologických přípravků a vytváření vyváženého ekosystému.

VINAŘSTVÍ GOTBERG, POPICE
Vinařství Gotberg se nachází nedaleko Hustopečí v obci Popice na jižní Moravě. Vzniklo v roce 2003 a první vína 
uvedlo na trh v roce 2010. Od svého založení se vinařství věnuje výrobě kvalitních přívlastkových vín a zaměřuje se na 
tradiční i nové odrůdy, které do zdejší lokality patří a kterým se zde dobře daří.
Hospodaří na 56 hektarech vlastních vinic. Vinná réva roste na jílovito-sprašových půdách bohatých na obsah 
vápníku a zraje na oblých terasách porostlých lékořicí, šípkovými keři, planými višněmi a broskvomandloněmi. 
Obhospodařují  
5 viničních tratí Panenský kopec, Svidrunk, Sonberk, Starou horu a Unédy.

VINNÉ SKLEPY KUTNÁ HORA
Jediné vinařství v České republice i na Slovensku, které je držitelem respektované biodynamické certifikace DEMETER. 
Toto označení dostává pouze vinařství, které nepoužíváchemické přípravky ve vinici ani ve sklepě. K podpoře keřů 
používají výluhy z bylin, které si sami vyrábí.
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Pinot Grigio „Tera Alta“ DOC - Roeno di Fugatti, Alto-Adige, Valdadige Terradeiforti                      479,–
Bílá odrůda Pinot Grigio je mutací odrůdy Pinot Noir a v oblasti Valdadige Terradeiforti  
nachází ideální podmínky pro pěstování. Díky místním polohám vinic a mikroklimatu plodí hrozny,  
které jsou plné aromatických látek a přitom nepřezrávají, takže výsledné víno je velmi svěží  
a skvěle pitelné s živými kyselinkami.

Sauvignon blanc - Borgo Molino- suché, Delle Venezie                                                                   478,– 
Víno světlé barvy s nezaměnitelnou vůní a s chutí lehce připomínající kopřivy a černý rybíz. 
Lehké, svěží a příjemně voňavé víno.

Rakousko

Grüner Veltliner - Federspiel Lehensteiner - suché, Wachau                                                       510,–
Zářivě slámová a žlutá barva, velmi viskózní víno se zjevným aroma bílého pepře, zralého angreštu 
a zeleného jablka. Středně plné s živou kyselinkou, harmonické a minerální. Charakteristický Federspiel, 
jemný a velmi pikantní.

Riesling - Federspiel Lehensteiner - suché, Wachau                                                                      532,–
Zralá vůně bílých broskví, meruňek, grapefruitu a tóny exotického ovoce. Ovocná, svěží chuť s elegantní 
strukturou a ostrou, dobře zakomponovanou kyselinou a dlouhým závěrem.

Grüner Veltliner Ried Gmirk „Anton Bauer“ - suché,  Wagram                                                   519,-         
Nádherná brilantní žlutavá barva. Ve vůni je cítit vše, co lze očekávat od veltlínského.
Komplexní tóny ovoce ve vůni se v chuti střídají s kořením, ořechem a jablkem.
Navíc je chuť obohacena i o jemné květinové aroma. Víno je svěží, minerální ale zároveň elegantní

Grüner Veltliner Smaragd Süssenberg „Weingut Eder“ - suché, Wachau                                650,-          
Toto víno má pikantní vůni čerstvých bylin. Chuť je ušlechtilá a šťavnatá, kořeněná s minerální notou a velmi 
dlouhým závěrem.

Riesling - Smaragd Süssenberg „Weingut Eder“ - suché, Wachau                                              690,-          
Víno zlatavě žluté barvy s vůní a chutí zralé meruňky, máslové broskve a minerálním tónem. Víno má jemný 
kořeněný tón v závěru a delší dochuť. 

Německo
Riesling - Bamberger - suché, Nahe                                                                                                 498,–
Světle žlutá barva. Ve vůni broskve, banány a maracuja. Perfektně vyvážený ryzlink s elegantními 
minerálními tóny.

Riesling - Thanisch 1648 - suché, Mosel                                                                                          549,–
Tento Riesling má svěží chuť po citrusech a grepefruitu. Charakter vína má krásnou křupavou kyselinku, 
je příjemně svěží, velmi elegantní s dlouhou ovocitou dochutí.

Grüner Silvaner „Weingut Manz“ - suché, Rheinhessen                                                                   495,-     
Lehký Sylván se svěží kyselinou a aroma jablečných jádřinců a máslových broskví s jemnou mineralitou.
Má světlou barvu se zlatavým odleskem a jemné perlení v závěru.
 
Riesling Kabinett „Weingut Manz“ - suché, Rheinhessen                                                               522,-       
Suchý minerální Riesling s lehkým citrusovým závěrem.
Náš nejpodávanější Riesling od vinaře který patří mezi TOP 3 vinaře z Rheinhessen.

Sauvignon blanc Kabinett  „Schloss Ortenberg“ - suché – Baden                                               538-          
Svěží Sauvignon lehké slámové barvy se zlatavými odlesky. V barvě krásně jiskrné a ve vůni a chuti osloví tóny 
angreštu, exotického ovoce a bezového květu. Svěží kyselina je i v poměrně opulentním závěru.

Nový Zéland

Sauvignon Blanc Earthgarden Marlborough Villa Maria                                                850,–
Vůně je velmi elegantní, odrůdově charakteristická a jemná s decentními tóny angreštu a zralých citrusů.  
Plná, bohatá, extraktivní a krémová chuť s typickými tóny ovoce, minerálů a dotekem citrusů.  
Víno má pevnou kostru s příjemnou kyselinou a dlouhým závěrem.
Krásný a lahodný Sauvignon vyšší třídy z Nového světa. Fermentace probíhá v nerezových tancích,  
poté víno několik týdnů leželo na kvasných kalech.

Spojené státy Americké

Chardonnay - F. F. Coppola Winery, Sonoma Valley                                                                       505,–
vyniká lehkou chutí tropického ovoce, nádechem citrusů a jemným delikátním závěrem. Ovoce pro toto víno 
pochází ze dvou klimaticky chladnějších oblastí a to Monterey a Mendocino. Obě oblasti jsou typické dlouhou 
dobou po kterou může ovoce zrát bez vlivu klimatických změn, což umožňuje poklidnou sklizeň v době kdy 
je ovoce perfektně zralé.

Pinot Grigio - F. F. Coppola Winery, Sonoma Valley                                                                        550,–
Hrozny pocházejí ze dvou oblastí, Pinnacles Bench v Monterey a Clarksburg u Lodi. První z těchto míst je 
známé chladným přímořským klimatem, druhé pak úrodnými půdami a chladným vánkem v deltě řeky, 
nad níž na svazích dozrávají hrozny. Výsledkem této kombinace jsou hrozny plné, zralé chuti 
s charakteristickou vyváženou kyselostí.

RŮŽOVÁ VÍNA
Španělsko

Bodegas Clarete rosé - Rioja                                                                                                526,–
Clarete je označení, které nesou v oblasti Rioja růžová vína, vyráběná způsobem typickým pro tuto oblast. 
Od ostatních růžových vín se Clarete odlišuje tím, že jsou při jeho výrobě vinifikovány modré hrozny odrůdy 
Tempranillo společně s bílými hrony odrůdy Viura. Dochází ke společné fermentaci obou odrůd. 
Vína Clarete mohou být vyráběna také za použití odrůdy Garnacha.

ČERVENÁ VÍNA
Španělsko

Bodegas Ontanón Crianza - Rioja                                                                                        525,–
Několikrát oceněná jako nejlepší Crianza - poměr kvalita - cena z Riojy Víno nabízí jemné a elegantni aroma 
černých třešní s tóny koření a minerálů doplněnými jemnou ovocnou kyselostí. 
(90% Tempranillo a 10% Garnacha).

Grand Reserva 2010 - Rioja                                                                                                 890,–
Toto výjimečné víno pochází z nádherné vinice „La Montesa“, která se rozkládá v nadmořské výšce  
600 – 700 m.n.m., což je téměř hraniční výška pro ideální podmínky na pěstování vína.  
Toto mikroklima však révě naprosto vyhovuje a tomuto mikroklimatu je přizpůsoben i výrobní proces.  
Díky tomu můžete ochutnat vysoce kvalitní a nevšední víno.

Itálie

Primitivo - Cantina di Italia, Puglia                                                                                            469,–
Barva purpurově rudá s rubínovými odlesky, koncentrované tóny červených bobulovin, ostružin, švestek, 
okvětních plátků růží, černého čaje, lékořice a grafitu Chuťově plná, vyvážená s příjemnými tříslovinami.
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Rulandské šedé BIO - jakostní, polosuché                                                                                 510,– 
Vinné sklepy Kutná Hora - je držitelem respektované biodynamické certifikace DEMETER.
Typická vůně Pinotu Gris po broskvích, jablkách, hruškách s trochou včelího vosku. V chute můžeme najít citrusové, 
broskvovo-grapefruitové tóny, med, koření. Zráním se budou ve vínu objevovat tóny chlebové kůrky.

MORAVA - RŮŽOVÉ VÍNO

Frankovka rosé - pozdní sběr, suché                                                                                         350,– 
Vinařství František Zapletal, podoblast Velkopavlovická, obec Velké Bílovice
Korálově růžová barva s purpurovým nádechem. Lahodná ovocná vůně čerstvých jahod a malin.  
Šťavnatá chuť drobného ovoce se smetanovým dotykem.

MORAVA - ČERVENÁ VÍNA

Alibernet - pozdní sběr, suché                                                                                                   395,–
Vinařství František Zapletal, podoblast Velkopavlovická, obec Velké Bílovice
Víno má temně fialovou barvu s černými odlesky. V intenzivní vůni převládají cabernetové tóny.  
Můžeme zde najít směs černého rybízu, ostružin a černého bezu. Chuť je plná, sametová.  
Ovoce, které nás oslovilo ve vůni, přechází v chuti do kompotované formy. Celkový velmi výrazný  
vjem z tohoto vína podtrhuje dlouhá dochuť s ušlechtilou tříslovinou.

Rulandské modré - výběr z hroznů, suché                                                                                          450,– 
Vinařství Lahofer, podoblast Znojemská, obec Dobšice
Plné, mohutné a příjemné víno se vyznačuje vábivou višňově červenou barvou přecházející  
až do odstínu čokolády a lákavou vůní.

Jakubské - kabinet, suché                                                                                                         498,– 
Vinné sklepy Kutná Hora - je držitelem respektované biodynamické certifikace DEMETER.
Barva vína je typická granátová. Vůně jemná kořenitá, objevují se tóny přezrálé červené třešně, fialek, čokolády. 
Chuť je velmi jemná, lehoučká, přitažlivá, kořenitá s příjemnou aciditou a tříslovinami.

Bellegrado 2018 - jakostní známkové víno suché                                                                        790,– 
Vinařství František Zapletal velké Bílovice 
Cuvée Cabernet Sauvignon 40 %, Merlot 30 %, Zweigeltrebe 20 %, Alibernet 10 % zrání 13 měsíců  
v barikových sudech. Tmavě červené víno s úzkým světlejším meniskem, fialovými odlesky a velmi dobrou  
viskozitou. Vůně je čistá, velmi intenzivní, s příjemným tónem ušlechtilého dřeva, koření a sušeného ovoce.  
Velmi dobře strukturovaná chuť s tóny čokolády, sušených švestek a koření. Víno má velmi dlouhý závěr.

BÍLÁ VÍNA

Itálie

Luzano, Marotti Campi - 100% Verdicchio, Marche                                                                   480,–
Světlá, slámově žlutá barva se světle zelenými odlesky. Aroma akátů, lučních květin a heřmánku s typickými 
mandlovými tóny. Suchá, delikátní minerální chuť s tóny zelených jablek a příjemnou mandlovou dochutí.
Odrůda verdicchio je v posledních letech celosvětovým fenoménem, stylem trochu podobná Pinotu Grigiu,
která ale nabízí daleko zajímavější chuťové projevy.

Gavi di Gavi DOCG – Ernesto Picolo, Piemonte                                                                           549,–
Výrazné, suché a svěží Gavi di Gavi lze považovat za nejvýznamnější víno z oblasti Piemonte. Světlá nazelenalá 
barva, vůně zralého bílého ovoce, třešní, jablek s jemnými tóny koření a vanilky.

Montepulciano DOC Riparosso - suché, D’abruzzo                                                                         499,–
Víno má intenzivní nachovou barvu, je to typické červené italské víno, které zaujme svou intenzivní vůní, 
bohatostí a silnou charakteristikou, chuť je intenzivní kořeněná. Je to víno plné a vyvážené.

Chianti Riserva DOCG Duca di Saragnano - suché, Toscana                                                        569,–
Červená rubínová barva s granátovými odlesky. Ve vůni i v chuti je lehký fialkový nádech s vanilkovým podtónem, 
který víno získalo šesti měsíčním zráním v dubových sudech. Je aromatické a má dlouhý závěr.

Rakousko

Zweigelt Heitsatz - suché, Hebenstreit                                                                                               479,–
Toto suché červené víno má hedvábnou strukturu. Je měkké a okouzlující. Ve vůni aroma třešní a višní.

Merlot Wine Wurm Herzblut - suché, Weinviertel                                                                           479,–
Suché víno střední viskozity s bohatou vůní borůvek se sladkými malinami a decentním obsahem bylinek. 
Měkká sametová tříslovina, na patře chuť ovocných plodů.

Argentina

Malbec Kaiken Terroir Argentina                                                                                               560,–
80% Malbec, 15% Bonarda, 5% Petit Verdot
Víno hluboké a jasné purpurově červené barvy. Ovocná vůně s aroma švestek a koření,  
jako například tymiánu. Hladká chuť Malbecu je podpořená strukturou a svěžestí Petit Verdot,  
delší závěr s ovocnými tóny zase formuje odrůda Bonarda.
Jedná se elegantní víno, které se předně hodí k jídlům z červených mas.
Zraje 10 měsíců v sudech z francouzského dubu (kombinace nových a použitých).

Spojené státy Americké
Rosso Shiraz - F. F. Coppola Winery, Sonoma Valley                                                                       535,–
Použitá kombinace sudů z francouzského a amerického dubu pro zrání vína přispívá k jeho celistvosti,
francouzský dub propůjčuje typickou vůni vanilky, americký dub podporuje kořeněné kvality, které jsou
v odrůdě Syrah převažující.

ŠUMIVÁ VÍNA
Prosecco La Farra - Rive di Farra di Soligo „Millesimato“ Extra Dry                                                640,–
Má brilantní slámově žlutou barvu a jemné vytrvalé perlení. Elegantní ovocná vůně jablka a broskve, 
s nádechem meruňky. Toto velmi suché prosecco m á čistou a minerální chuť.

Prosecco Superiore DOCG, Valdobbiadene Brut Casa Farive                                           590,–
Prosecco s velmi jemným a delikátním perlením z nejlepší a nejvyhlášenější oblasti Valdobbiadene.  
Vůně je velmi svěží ovocná a intenzivní a koresponduje s chutí pozeleném jablíčku.

Prosecco Superiore Valdobbiadene Millesimato Camul Brut - Veneto                               610,–
Víno bledě slámově žluté barvy, doplněné o křišťálově čisté, ostré odlesky. Ve vůni nádherně jemná 
hruška, citrus, bílé ovoce a bílé květy. Úžasně ovocné, suché a nádherně svěží víno, s dokonale  
vyváženou strukturou, které kombinuje jemnou kyselost a živou šumivost.


