GRUNER VELTLINER „Lust & Laune“, Weingut Zull
Oblast: Weinviertel, Rakousko
Odrůdy: 100% Veltlínské zelené
Charakteristika: Suché bílé víno s tenkou, lehce
nazelenalou barvou. Aroma je čisté, nevtíravé jemně
ovocité a živé.V chuti je nekomplikované a krásně
pružné díky šťavnatým kyselinám.

379,-

#23 RIESLING Kabinett trocken, Weingut Petri
399,Oblast: Pfalz, Německo
Odrůda: Riesling
Charakteristika: Suché bílé víno čisté a jiskrné
barvy s nazelenalými odstíny. Vůně je jemná a lehce
ovocná připomínající citrusy až železité (minerální)
aroma. Jeho chuť je svižná, lehká s menším obsahem
zbytkových cukrů.
BOURGOGNE CHARDONNAY, Alain Geoffroy
Oblast: Bourgogne, Francie
Odrůda: Chardonnay
Charakteristika: Suché bílé víno má křišťálovou
světle zlatavou barvu. Jeho aroma je mladé a svěží s
živou vůní citrusů a akátu. V chuti je přímé, rázné s
příjmenou stopou citrusů a čerstvě pečeného chleba.
Je dlouhé a má skvělou křupavou kyselinku.

399,-

529,CHABLIS AC „Vielles Vignes“, Alain Geoffroy
Oblast: Chablis, Francie; odrůda:
Chardonnay
Charakteristika: Suché bílé víno s krásnou
zlatožlutou barvou s lehkými zelenkavými odstíny.
Na nose je plné a vyzrálé se stopou máty, akátu
a grapefruitů. V chuti je plné, harmonické s tóny
melounu. Je dlouhé a krásně minerální. Víno roste na
vinicích, které jsou staré 45 – 70 let.
CUVÉE BIANCO 448, Girlan
Oblast: Alto Adige, Itálie
Odrůdy: Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon, 		
Moscato Giallo
Charakteristika: Suché bílé víno světlé žluté barvy.
Aroma je čisté a jednoduché s dotekem ovoce a
typické minerality. V chuti je lehké a svěží, má
příjemně minerální tělo a příjemnou dochuť díky
křupavé kyselince.

379,-

PINOT GRIGIO, Masottina
Oblast: Veneto / Piave, Itálie
Odrůdy: 100% Pinot grigio ( Rulandské šedé )
Charakteristika: Suché bílé víno, jehož barva je
světle žlutá s nazelenalými odstíny. U mladého vína
je vůně ovocná, po jednom roce věku je jasně cítit po
pražených mandlích, sušeném senu a ořechových
skořápkách. Chuť je lehká s vyváženými kyselinami.

399,-

ROSSATO IGT, Fanti Tenuta San Filippo
Oblast: Toscana / Montalcino, Itálie
Odrůdy: 100% Sangiovese
Suché růžové víno s hlubokou růžovou barvou. V
aroma je velmi svěží, intensivní a ovocné. Jeho chuť je
příjemně osvěžující, s pěknou vyváženou kyselinkou,
která je v dobré harmonii s chutí malého červeného
ovoce.

359,-

379,VENTOUX, Vidal - Fleury
Oblast: Rhone, Francie
Odrůdy: 60% Syrah, 40% Grenache noir
Suché červené s tence rubínovou až fialově červenou
barvou, vůně fialek a černého ovoce s kombinací aroma
řeckého kmínu. Jeho elegantní středně těžká chuť je
jemně kořenitá s velmi jemnými tříslovinami.
CHATEAU ROUSTAING „Vieilles Vignes“, Médocaine
389,Oblast: Bordeaux, Francie
Odrůdy: 45% Cabernet Franc,
35% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot
Suché červené s výraznou až neprůhlednou barvou.
Aroma je doslova explozí ovoce jako je černý rybíz.
Díky tomu, že víno stojí na odrůdách Cabernet Frank a
Cabernet Sauvignon je výrazně ovocné i v chuti a
zároveň má příjemně zralý projev.
MERLOT, Masottina
389,Oblast: Veneto / Piave, Itálie; odrůdy: 100% Merlot
Suché červené, jehož barva je rubínová s nafialovělými
odstíny. Ve víně jsou cítit třešně, maliny a skořice. V
pozdějších letech může vůně lehce připomínat maso.
Merlot má vyváženou, příjemnou, stálou kyselost a
sytou chuť.
FRUBESCO IGT, Fanti Tenuta San Filippo
359,Oblast: Toscana / Montalcino, Itálie
Odrůdy: 75% Sangiovese, 20% Merlot, 5% Syrah
Suché červené víno má krásnou rubínovou barvu.
Aroma je elegantní, jemné a plné bobulového ovoce .
Jeho chuť je příjemně se sametovým taninem, dlouhou
perzistencí plnou ovocitosti a lehkým dotykem koření.
CHIANTI CLASSICO „San Jacopo“, Vicchiomaggio
Oblast: Toscana / Chianti Classico, Itálie
Odrůdy: 90% Sangiovese, 5% Canaiolo, 5% Colorino
Suché červené s hlubokou atraktivní tmavě rubínovou
barvou. Velmi krásné a strukturované ovocné aroma
je klasické pro špičkové Chianti. V chuti je lahodné a
vyvážené s výrazným obsahem tříslovin.

579,-

VIŇAS JÓVENES, Miguel Merino
529,Oblast: Rioja, Španělsko; odrůdy: 100% Tempranillo
Suché červené se sytě rubínovovou barvou. Aroma je
silné a extraktivní s tóny červeného ovoce a lesních
plodů. Chuť je plná a výrazná s mužnou tříslovinkou.
Po polknutí je jemně svíravé a dlouhé v perzistenci.
Víno vyzrávalo 19 měsíců v sudech typu barrique.

