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

ŠAMPANSKÉ
CHAMPAGNE
0,75l

MOËT & CHANDON 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.

89,00 EUR

BIELE VÍNA
WHITE WINES
0,75l

VINIDI Devín
27,00 EUR
Nitrianska oblasť, 2019, 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

KARPATSKÁ PERLA Veltlínske Zelené Ingle
Malokarpatská oblasť, 2020, suché
Farba je intenzívna zlatožltá. Vo vôni má víno ovocno-korenistý prejav.
Chuť je stredne plná, čistá s minerálnym záverom.

0,75l

PAVELKA Tramín červený
33,00 EUR
Malokarpatská oblasť, 2021, polosuché
Víno má príjemnú sviežu žlto-zelenkastú farbu.
Vo vôni dominuje marhuľovo-ananásová aróma, ktorú dopĺňajú rozkvitnuté biele ruže.
V chuti sú jemné kyselinky vyvážené cukrom s korenistou dochuťou,
ktorá dotvára plnosť tohto vína.

0,75l

MRVA & STANKO Sauvignon
35,00 EUR
Malokarpatská oblasť, 2021, suché
Víno zelenožltej farby, s expresívnou vôňou ovocných tónov, najmä egrešov,
bieleho grapefruitu a bazy. Víno s výrazným chuťovým vnemom,
s dominujúcou chuťou šťavnatej dužiny grapefruitu a zrelých egrešov,
s hravými kyselinkami a korenistou dochuťou.

29,00 EUR

0,75l

ELESKO Pálava 2
35,00 EUR
Malokarpatská oblasť, 2021, polosladké
Biele víno zlatožltej farby. Vôňa tropického ovocia, broskyne a ruží s dotykom bieleho
korenia. Chuťje plná, sladšia, ovocno-kvetinová s muškátovými tónmi v dochuti.

0,75l

DOMIN & KUŠICKÝ Rulandské šedé BIO
Stredoslovenská oblasť, 2019, suché
Slamovo žltá farba. Vôňa výrazne korenisto herbálna, ušľachtilá.
Chuť je plná, nadväzuje na vôňu, výborná harmónia, vibrujúca kyselinka
a dlhý korenistý záver.

37,00 EUR

RUŽOVÉ VÍNA
ROSE WINES
0,75l

FRTUS WINERY Frankovka modrá Rosé
23,00 EUR
Nitrianska oblasť, 2021, polosuché
Svetlá ružová farba. Vo vôni zmes jahôd a malín, ktoré sa objavujú aj v chuti.
Dopĺňa ju harmonická kombinácia zvyškového cukru a osviežujúce kyselinky.

0,75l

KARPATSKÁ PERLA
25,00 EUR
Cabernet Sauvignon Rosé
Malokarpatská oblasť, 2020, 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
29,00 EUR
Nitrianska oblasť, 2016, 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

PAVELKA Frankovka modrá
31,00 EUR
Malokarpatská oblasť, 2019, suché
Víno je rubínovej farby s vôňou po vyzretom kôstkovom ovocí s jemným
škoricovo – vanilkovým vnemom. Chuť kopíruje vôňu s intenzívnou dochuťou
po kôstkach, ktorá je podopretá vyváženými kyselinkami a umocnená trieslovinami.

0,75l

ELESKO Dunaj
33,00 EUR
Malokarpatská oblasť, 2019, 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

KARPATSKÁ PERLA 4 Živly
39,00 EUR
Malokarpatská oblasť, 2019, suché
Cuvée vzniklo spojením štyroch najlepších vín z odrôd Rulandské modré,
Alibernet, André a Cabernet Sauvignon. Víno má sýtu rubínovočervenú farbu.
V ovocnej vôni dominujú tóny čerešní, vanilky, višní a horkej čokolády.
V chuti sa spája sladkosť, korenitosť a integrované triesloviny.

SLADKÉ VÍNA
SWEET WINES
0,50l

KARPATSKÁ PERLA Aurélius
35,00 EUR
Malokarpatská oblasť, 2018, sladké
Unikátne víno medovo-ovocného charakteru vyzrievalo v dubových sudoch a svojim
výrazom očarí milovníkov sladkých vín. Plná a koncentrovaná chuť je harmonicky
vyvážená pevnými kyselinami. Vinič je pestovaný spôsobom šetrným k prírode
a víno je nízkohistamínové.

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH. Ceny kalkuloval: Ing. Blanka Gánóczyová, Controlling manager. Cenník je platný od 01.07.2022
The listed prices include 20% VAT. The prices calculated by: Ing. Blanka Gánóczyová, Controlling manager. Price list is valid from
01.07.2022

