VÍNNY LÍSTOK
WINE LIST

ŠUMIVÉ VÍNA
SPARKLING WINES
0,75l HAMŠÍK WINERY
Hamsik Prosecco Treviso
Treviso, Taliansko, Brut
Prosecco s jemným perlením, vôňou tropického ovocia
a kvetín, so sladšou ovocnou chuťou v skvelej harmónii.

21,00 EUR

0,75l SANTA MARGERITA
39,00 EUR
Prosecco di Valdobbiadene Sueriore
Veneto, Taliansko, Extra dry
Svetlá zlatožltá farba s intenzívnym perlením. Vôňa primárne ovocná: jablká, hrušky,
žlté ovocie. Chuť Prosecca je ľahká, postavená na ovocí, sviežej kyselinke,
má stredne dlhý sladší záver.
ŠAMPANSKÉ
CHAMPAGNE
0,75l MOËT & CHANDON
89,00 EUR
Moët & Chandon Brut Imperial
Champagne, Francúzsko, Brut
Vyvážená zmes troch odrôd vína, svetlo žltej farby so zeleným nádychom.
Jemne vyvážená chuť zanecháva pocit šťavnatej harmónie s nástupom hrozien a kvetov lipy.
BIELE VÍNA
WHITE WINES
0,75l NICHTA Sauvignon Fusion
Nitrianska oblasť, 2018, suché
Intenzívna vôňa bazového kvetu a broskyňového pyré.
V chuti pripomína sušené ovocie a nektarinku. Osviežujúci prejav podporuje
výborná acidita a dobrá harmónia.

21,00 EUR

0,75l VINIDI Devín
25,00 EUR
Nitrianska oblasť, 2018, suché
Svieža a intenzívna vôňa kvetov ako sú biele ruže, tóny medu, korenia aj žltého ovocia.
Chuť je veľmi lahodná a harmonická, s tónmi sladkých broskýň a hrušiek.
Dochuť je stredne dlhá a ovocná.
0,75l CHĂTEAU RUBÁŇ Mília
Južnoslovanská oblasť, 2020, polosladké
Vôňa tohto polosladkého vína je výrazná, marhuľovo-korenistá.
Chuť je svieža, korenistá so stopou tropického ovocia.

29,00 EUR

0,75l KARPATSKÁ PERLA
27,00 EUR
Veltlínske Zelené Ingle
Malokarpatská oblasť, 2018, suché
Farba je intenzívna zlatožltá. Vo vôni má víno ovocno-korenistý prejav. Chuť je stredne plná,
čistá s minerálnym záverom.
0,75l DOMIN & KUŠICKÝ
33,00 EUR
Rulandské šedé BIO
Stredoslovenská oblasť, 2018, suché
Slamovo žltá farba. Vôňa výrazne korenisto herbálna, ušľachtilá. Chuť je plná, nadväzuje
na vôňu, výborná harmónia, vibrujúca kyselinka a dlhý korenistý záver.
RUŽOVÉ VÍNA
ROSE WINES
0,75l PD MOJMÍROVCE
21,00 EUR
Frankovka modrá Rosé
Nitrianska oblasť, 2018, polosuché
Ružové víno sýtoružovej farby. Vôňa lesných jahôd a malín s tónmi škorice a klinčekov.
Sladšia ovocná chuť so smotanovo-krémovou dochuťou.
0,75l KARPATSKÁ PERLA
25,00 EUR
Cabernet Sauvignon Rosé
Malokarpatská oblasť, 2019, suché
Jasná ružová farba. Ovocná vôňa, v ktorej dominujú čierne ríbezle, jahody a maliny.
Chuť je príjemná, ovocná s krémovou štruktúrou podporenou sviežou kyselinkou so stredne
dlhým záverom.
ČERVENÉ VÍNA
RED WINES
0,75l VINIDI Alibernet
27,00 EUR
Nitrianska oblasť, 2012, suché
Červené víno intenzívnej farby s výraznou vôňou plnou čierneho lesného ovocia s jemnými
florálnymi arómami listov čiernej ríbezle. Chuť je dostatočne plná, pripomína makovo-višňový
koláč. Stredne dlhý záver.
0,75l CHĂTEAU RUBÁŇ
29,00 EUR
Frankovka modrá
Južnoslovanská oblasť, 2016, suché
Víno tmavo karmínovej farby s rubínovým odleskom s decentnou odrodovou ovocnou vôňou,
hlavne zrelých čerešní a sliviek.

0,75l ELESKO Dunaj
29,00 EUR
Malokarpatská oblasť, 2017, suché
Žiarivá bordovofialová farba červeného vína so stredne bohatou viskozitou. Vôňa je lákavá,
zložená z tónov lesného ovocia a škorice. Extraktívna a živá chuť s dostatkom ovocných zložiek
doznieva v dlhom, korenisto-minerálnom závere.
0,75l HR WINERY Pinot Noir Barrique
39,00 EUR
Južnoslovenská oblasť, 2016, suché
Víno granátovo červenej farby s elegantnou vôňou čerešní a višní. Lahodná ovocná chuť
s kávovými tónmi a jemnou trieslovinou.
0,75l PAVELKA Neronet
39,00 EUR
Malokarpatská oblasť, 2018, suché
Červené víno tmavej, takmer nepriehľadnej farby s fialovým okrajom a iskrou v kalichu.
Rýchly nástup vo vôni strieda intenzívny ovocno-korenistý prejav v chuti.
SLADKÉ VÍNA
SWEET WINES
0,75l ŽITAVSKÉ VINICE Hetera 30
35,00 EUR
Nitrianska oblasť, 2016, suché
Intenzívna vôňa s nádychom sušeného ovocia a byliniek. Plná, príjemne sladká chuť
s bohatou koncentráciou. Dlhý nektárovo sladký záver s horským medom v dochuti.

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH. Ceny kalkuloval: Ing. Blanka Gánóczyová, Controlling manager. Cenník je platný od 14.01.2022.
The listed prices include 20% VAT. The prices calculated by: Ing. Blanka Gánóczyová, Controlling manager.
Price list is valid from 14.01.2022

