Víno je nápojem králů, víno je nápojem se staletou tradicí, víno je jedinečný
prostředek jak povznést gastronomii na vyšší úroveň.
Dovolte nám představit Vám jedinečný výběr vín, který je snouben spolu
s naším jídelním lístkem. Citlivě a pečlivě vybraná vína
si Vás zcela jistě podmaní. Každý z Vás si najde to „své“ víno, za kterým se
bude rád a s radostí vracet pokaždé, když navštíví náš kraj, naši obec,
naši restauraci.
Veškeré Vaše dotazy Vám velmi rádi zodpovíme, veškeré Vaše požadavky
vezmeme v potaz a současně si Vážíme nejen pochvaly, ale i kritiky na naše vína.
Jedině tak dokážeme sestavit vinný list na míru Vám, našim zákazníkům,
na kterých nám z celého srdce záleží.
Na Vaše zdraví…

ŠUMIVÁ VÍNA

ČESKÁ REPUBLIKA

Bohemia sekt, demi sec
245,Svěží, příjemně pitelný sekt s nasládlým závěrem, v chuti i vůni se snoubí
květinové tóny spolu s lehce zakulacenou kyselinkou.

ITÁLIE

Prosecco, DOC, extra dry, Mionetto
338,Velmi osobité, hravé „prosecco“ s jasnou strukturou květin, v chuti se snoubí
květinové tóny fialky, ibišku a růže v harmonii s minerálním podtextem. Líbivé,
nevtíravé a přesto víno s velkým potenciálem.

Uvedené ročníky se mohou měnit. Obsah lahví je 0,75l, pokud není uvedeno jinak.
Děkujeme za pochopení.

BÍLÁ VÍNA

ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC

Veltlínské zelené, jakostní odrůdové, Zám. vin. Bzenec
188,Výrazné, nonšalantní bílé víno zelenkavého odstínu. Vůně lehce pepřová s vůní citrusů. V
chuti tóny černého bezu a grepové slupky.
Muškát Moravský, jakostní odrůdové, Zám. vin. Bzenec
195,Víno je výrazné především svým čistě ovocně-muškátovým aroma. Tělo vína je lehčí,
chuť je svěží. Je určeno především pro milovníky této aromatické odrůdy.

SOMMELIER SELECT

Rulandské bílé, jakostní odrůdové, Sommelier Select
205,Hravá, nazlátlá barva. Ve vůni dominuje tón bylinek s náznakem nezralé
broskve. V harmonické chuti potěší náznak exotického ovoce s dotekem
travnatých tónů, vše doplněné velmi příjemným ovocným závěrem, který doznívá
ve středně dlouhé dochuti.

Uvedené ročníky se mohou měnit. Obsah lahví je 0,75l, pokud není uvedeno jinak.
Děkujeme za pochopení.

BÍLÁ VÍNA

SOMMELIER SELECT

Chardonnay, pozdní sběr, Sommelier Select
262,Chardonnay je typické svou zeleno-zlatou barvou se žlutými odlesky. Aroma
čerstvého citronu s náznaky máslového ananasu, doplněné tóny tropického ovoce.
Hedvábná textura s příjemnou kyselinkou zajišťuje svěžest chuti.

PAVLOV

Rulandské šedé, pozdní sběr, Vinařství Pavlov
298,Hravá, zlatavě žlutá barva se středně intenzivním aroma připomínající
zahradní květy, jemné koření a exotické ovoce s náznakem žlutého melounu
a vyzrálé nektarinky. Chuť je svěží, lehce pikantně kořenitá, ovocného charakteru
s delší dochutí.

Uvedené ročníky se mohou měnit. Obsah lahví je 0,75l, pokud není uvedeno jinak.
Děkujeme za pochopení.

RŮŽOVÁ VÍNA

VINAŘSTVÍ KOVACS

Zweigeltrebe rosé, pozdní sběr, Vinařství Kovacs
245,Barva vína je růžová, s jemně oranžovým tónem. Vůně je svěží, ovocná. Tóny
šťávy kompotovaných třešní doplňuje vůně jahodové marmelády, svěží
kyselinka červeného rybízu. Chuť je svěží a příjemně zakulacená.
Šťavnatá kyselinka červeného rybízu a višní se prolíná se sladkostí zralých jahod.

Uvedené ročníky se mohou měnit. Obsah lahví je 0,75l, pokud není uvedeno jinak.
Děkujeme za pochopení.

ČERVENÁ VÍNA

VÍNO MIKULOV

Rulandské modré „Selection Barrique“, jakostní, Víno Mikulov
Příjemná rubínová barva. V elegantní vůni se snoubí lesní ovoce spolu
s hořkou čokoládou. V pozadí chuťového vjemu můžeme cítit příjemné
vanilkové tóny. Zakulacená tříslovinka se skvěle pojí se šťavnatou chutí
připomínající lesní ovoce. Středně dlouhá dochuť je velmi příjemným
závěrem vína, které zrálo v sudu „barrique“.

230,-

VINNÉ SKLEPY VALTICE

Cabernet Sauvignon, jakostní odrůdové, Vinné sklepy Valtice
198,Temně granátovou barvu podpírá ovocná vůně v čele s divokou třešní a
pikantním černým rybízem, který harmonicky přechází do chuti, kde je
obohaceno o svěží tříslovinku. Ve středně dlouhém závěru můžeme cítit
svěží bobulové ovoce.
Dornfelder, pozdní sběr, Vinné sklepy Valtice
236,Hravá, temně cihlová barva. Ve vůni se snoubí jemné tóny ostružin a višní
s tóny čokolády. V harmonické chuti potěší živá tříslovina ve spojení
se sametovým vyzněním bobulových plodů. V závěru lehce zahřeje odstín sladkého
koření a dlouhá závěr.

Uvedené ročníky se mohou měnit. Obsah lahví je 0,75l, pokud není uvedeno jinak.
Děkujeme za pochopení.

VINAŘSTVÍ V NAŠÍ NABÍDCE:

SOMMELIER SELECT
Výběrová vinařství pod jednou značkou za přispění tzv. négociantství (osoba, jež
zprostředkovává prodej vína mezi vinařem „výrobcem“ a velkoobchodníky či konečným
spotřebitelem). To nejlepší od vinařů z České republiky pečlivě vybráno s ohledem na
specifika poptávky milovníka vín.
PAVLOV
Vinařství Pavlov vzniklo spojením 3 sklepních hospodářství a od roku 1897 se můžeme
setkávat
s víny z Pavlova. Cíleně se zaměřuje pouze na bílé odrůdy, mezi něž řadíme Chardonnay,
Sauvignon či Tramín s Pálavou. Vinařství Pavlov je specifické moderním provozem, který
spojuje s letitými tradicemi. Dbá na tradiční odrůdy, unikátní terroir a dává vínu potřebnou
lásku a náležitou péči. Vinařství Pavlov je na domácí i mezinárodní scéně často oceňované a
ceněné pro svá krásná vína.
VINNÉ SKLEPY VALTICE
Vinné sklepy Valtice patří mezi nejvýznamnější výrobce vín v České republice a patří
k vinařstvím, které stály u zrodu vinařství ve Valticích. Historie tohoto vinařství sahá až
do první poloviny 15. století a vinařství, stejně tak jako technologie výroby vína, prošlo
dlouhým a zajímavým vývojem. Specializuje se na výrobu přívlastkových vín, které pochází
z více než 420 ha viničních tratí, které se táhnou od Valtic přes Mikulov až po Drnholec.
Valtická vína jsou vyráběna v moderních technologických prostorech, včetně řízeného
chlazeného kvašení v nerezových cisternách, ale současně dozrávají i ve starých
historických sklepích, jak Zámeckém sklepě a Křížové sklepě.
VÍNO MIKULOV
Moderní, progresivní vinařství s puncem originality. Jejich řada Sommelier club je určena jen
nejnáročnějším milovníkům vín.
VINAŘSTVÍ KOVACS
Vinařství Kovacs je malé rodinné vinařství se sídlem v obci Novosedly na Moravě. Vinařství
navazuje na dlouholetou rodinnou tradici pěstování révy vinné a výrobu špičkových vín
zaměřených na originální původ. Vinařství Kovacs hospodaří na 35 ha vlastních vinic a ročně
vyrobí necelých 200 tis. lahví vína pouze z vlastních hroznů.
Při výrobě vína a ve vinicích klade vinařství obrovský důraz na to, aby co nejvíce vynikla
jedinečná poloha a půdní složení na jednotlivých viničních tratích.

ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC

Zámecké vinařství Bzenec obhospodařuje ve spolupráci se svými sesterskými
společnostmi Vinařství Mikrosvín Mikulov a Vinařství U Dvou lip přes 500 ha vinic,
situovaných ve vinařských podoblastech slovácká, mikulovská a znojemská.
Vinařství, které získává mnohá ocenění jak na poli tuzemském, tak v zahraničí.
Jmenujme například Vinař roku 2016 nebo Vinařství roku 2015.

