RESTAURACE

-- BÍLÁ VÍNA -0,20 l
0,75 l

Veltlínské zelené, jakostní, suché
Oblast Morava, Habánské sklepy

59 Kč
222 Kč

Jedná se o svěží vína světle žluté barvy se zelenými reflexy. Voní po lipovém květu a někdy
po mandlích. V chuti jsou svěží, plná a harmonická a jemně ovocitá.
0,75 l

Sauvignon, jakostní, suché/ polosuché
Podoblast Slovácká, obec Bzenec, Sommelier Select

250 Kč

V jemné a noblesní vůni dominují broskve a nektarinky, v doprovodu se zralým angreštem. V
chuti vás bude provázet kombinace červeného rybízu s příjemnými tóny kiwi. Skvělé k rybám,
jemným úpravám drůbeže a zeleninovým salátům.
0,75 l

Ryzlink rýnský, pozdní sběr, suché
Podoblast Slovácká, obec Bzenec
Habánské sklepy

430 Kč

Odrůdově čistá, elegantní ovocná vůně připomínající sadové žluté ovoce (meruňky). Příjemná,
vyvážená chuť s jemnou kyselinkou skvěle doplní studené předkrmy, stejně jako masitá jídla.
0,75 l

Chardonnay, pozdní sběr, suché, BIO
Podoblast Mikulovská, obec Dobré pole
Vinařství Marcinčák

590 Kč

Expresivní aroma tropického mixu banánů a manga, chuť vína je výrazná, se svěží
kyselinkou, náznakem zralých hrušek se zázvorem a dochutí žlutého melounu. Skvěle
doprovodí těstoviny, grilovanou zeleninu nebo tučnější ryby.
0,75 l

Pálava, výběr z hroznů, polosladké
Podoblast Mikulovská, obec Mikulov
Moravíno Valtice

620 Kč

Pálava vás už na první pohled zaujme krásnou zlatou barvou, ve vůni ucítíte závan růží a
hřebíčku. V chuti lze nalézt tóny mandarinky a skořice, jež jsou doplněny jemnou kořenitostí,
zakončené pikantní kyselinkou.

RESTAURACE

-- RŮŽOVÁ & ČERVENÁ VÍNA -0,20 l
0,75 l

Rosé Svatovavřinecké, jakostní víno, suché
Oblast Morava, Habánské sklepy

59 Kč
222 Kč

Toto rosé vyniká krásnou růžovou barvou, jemně ovocnou vůní a osvěžující, ovocně šťavnatou
středně plnou chutí. Výborně doplní lehké zeleninové saláty, drůbež či ryby.
0,75 l

Rosé Svatovavřinecké, pozdní sběr, polosladké
310 Kč
Oblast Morava, podoblast Slovácká, obec Žarošice, Spielberg

Jemná jahodová barva napovídá o skvělé zralosti hroznů a maceraci na slupkách. Vůně je
intenzivně ovocná s tóny zahradního ovoce a exotických plodů. Chuť je plná.
0,20 l
0,75 l

Frankovka, jakostní, suché
Oblast Morava, Habánské sklepy

59 Kč
222 Kč

Ovocné aroma s charakterem drobného červeného bobulového ovoce, ostružin a jahod. Chuť
je typicky odrůdová po červených třešních s náznakem skořice v dochuti.
0,75 l

Modrý Portugal, jakostní, suché
Sommelier Select

250 Kč

Barva bývá jemně rubínová, vůně se pohybuje mezi jemnými květinovými tóny a ovocnými
tóny připomínající třešně a peckoviny. V chuti je lehčí s menším obsahem tříslovin, příjemným,
ovocným závěrem. Skvělé k těstovinám.
0,75 l

Zweigeltrebe, pozdní sběr, suché
430 Kč
podoblast Velkopavlovická, obec Čejkovice, Habánské sklepy

Plná, ovocitá vůně borůvek, ostružin a višní. Chuť je výrazně ovocitá a sametová, s
nádechem lesního ovoce a máty. Doporučujeme ke grilovanému a pečenému masu.
0,75 l

Cabernet Sauvignon, pozdní sběr, suché
480 Kč
podoblast Velkopavlovická, obec Valtice, Moravíno Valtice

Vůně zralých ostružin a černého rybízu. Chuť je plná, kořenitá, s tóny čokolády a směsi
černých lesních bobulovin.

