Táto vínna karta platí pre prevádzky:
Perlivé		

			
Bepin d´Eto / Taliansko

Prosecco Millesimato DOCG brut, šumivé suché

0,75 l

26,00 €

Elegantné Prosecco od špičkového výrobcu.
Jemné , ale dlhotrvajúce perlenie, plná chuť.

SC Aupark Košice

Parol Vini / Taliansko

Delizioso Bianco, šumivé suché

0,75 l

17,00 €

Príjemné a najpopulárnejšie biele talianske odrody aj
Gleru, ktorá je základom pre Prosseco. Slamovo žltej
farby s jemný a trvalým perlením a ovocnou dochuťou.

Šampanské		
			
Moët & Chandon / Francúzsko

Moët Imperial brut, šumivé suché
Šampanské, ktoré sa vyznačuje ovocnou vôňou,
zvodnou chuťou a elegantnou zrelosťou.

0,75 l

83,00 €

SC Aupark Košice

www.andiamogroup.eu
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Rozlievané slovenské vína		
Via Magna/Južnoslovenská vinohradnícka oblasť

Muškát žltý, biele suché

0,1 l

2,50 €

Gruner Veltiner BIO, biele suché

Jemný, citrusový charakter s nádychom byliniek.

Frankovka modrá, ružové polosladké

0,1 l

2,50 €

Ovocné tóny popretkávané jemnou vanilkou
a smotanovo-jogurtovým charakterom. Zbytkový cukor
krásne zaguľatil víno, ktoré sa príjemne konzumuje.

0,1 l

0,75 l

2,50 €

0,1 l

0,75 l

26,00 €

Basserman-Jordan / Nemecko		

2,80 €

Riesling Estate, biele suché

0,75 l

31,00 €

Špičkový nemecký výrobca z oblastí Pfalz s viac ako
300-ročnou tradíciou prináša s Rieslingom eleganciu
a minerálnosť s vôňami ako sú citrusy, jablko a broskyňa.

Talianske rulandské šedé. Elegantné, mierne
korenisté s dobrým telom a dlhšou dochuťou.

0,1 l

2,80 €

Ohnivé víno z juhu Talianska, v chuti prezreté lesné
bobuľové ovocie ktoré prechádza až do džemových tónov.

Ružové		

Biele		
Šťavnaté ružové vínko s príjemným zbytkovým cukrom.
Cabernet Sauvignon, ružové polosuché

18,00 €

Príjemný, voňavý a ľahký Sauvignon s ovocnými tónmi,
kombinované s bazovým kvetom a pikantnou kyselinkou.

Múza, biele polosladké

0,75 l

18,00 €

Kupáž dvoch tokajských odrôd - muškát žltý
a Zéta. Nevídaný tropický kokteil vyzretého
ovocia s dokonalým balansom chutí.

Devín, biele polosuché
Slovenský novošľachtenec vo výbornej kondícii - príjemný
zbytkový cukor elegantne dopĺňa korenistosť a exotickosť.

0,75 l

18,00 €

0,75 l

20,00 €

19,00 €

34,00 €

0,75 l

36,00 €

Modrý Portugal, červené suché
Šťavnaté, ľahké a ovocné. Víno je príjemné a hebké v chuti
nakoľko vyzrieva cez 12 mesiacov v dubových sudoch.
Plnené je bez čírenia a filtrácie s nízkym obsahom voľnej
aj celkovej síry.

0,75 l

0,75 l

37,00 €

Víno tmavo-rubínovej červenej farby. Bohatá aróma
s tónmi lesného a bobuľového ovocia, tmavej čerešne
a slivky, obohatené jemnými tónmi tabakových listov
a praženej kávy s náznakom vanilky.
Chuť je štrukturovaná so zamatovou textúrou.

Chianti Classico DOCG, červené suché
Víno vyrábané v srdci Chianti, so striktným dôrazom
na pôvod hrozna. Veľmi elegantné červené víno.

Rakúske rosé z odrody Pinot Noir. Víno je pre milovníkov
suchých ružových vín, plné čerešní a malín, ktoré sú
podporené pikantnou kyselinkou.

Repa Winery / Malokarpatská vinohradnícka oblasť
0,75 l

0,75 l

V aromatike vína vystupuje korenie, fialky a lesné bobuľové
ovocie. Uhladené a doplnené je sviežimi kyselinkami.
Zamatové s chuťou čerešňového nektáru, vanilky, jahôd
a exotického korenia. Víno zrelo 12 mesiacov v amerických
a francúzskych sudoch. Odrody Tempranillo a Garnacha.

Castellare di Castelina / Taliansko		

Červené		

Via Magna / Južnoslovenská vinohradnícka oblasť

Prima, červené suché

Primitivo di Salento IGT, červené suché

Ingrid Groiss / Rakúsko		

Hasenhaide Rosé BIO, ružové suché

Chateau Grand Bari / Tokajská vinohradnícka oblasť

33,00 €

Masseria Capoforte / Taliansko		

Tóny bobuľového ovocia prekladané jahodami.

0,75 l

0,75 l

Víno vyrábané v srdci Chianti, so striktným dôrazom
na pôvod hrozna. Veľmi elegantné červené víno.

Víno Dudo / Modra		

Sauvignon, biele suché

Pinot Noir D.S.C, červené suché

Chianti Classico DOCG, červené suché

		

Via Magna / Južnoslovenská vinohradnícka oblasť

Typický Dunaj so silným južanským charakterom
a rubínovou farbou. Vo vôňi po sušených slivkách,
čokoláde a v chuti plné extraktívne s dlhou dochuťou.

Castellare di Castelina / Taliansko		

Danese / Taliansko		

Primitivo IGT / Taliansko, červené suché

21,00 €

San Roman / Španielsko		

Obľúbené odroda, ktorá je ideálnym partnerom.
Štandartne vysoká kvalita nielen k plodom mora.

Giovanni Barazza / Taliansko

0,75 l

Víno je jemnej a elegantnej farby typickej pre túto odrodu.
Aróma je intenzívna a harmonická s tónmi kôstkového
ovocia, čiernej ríbezle, horkej čokolády a kompótovej slivky.
Chuť vína je štrukturovaná, hodvábna a harmonická.

Mrva Stanko/ Južnoslovenská vinohradnícka oblasť

Rozlievané talianske vína		

Dunaj, červené suché

Martin Pomfy / Južnoslovenská vinohradnícka oblasť

22,00 €

Jasná, zlato-žltá farba. Jemná, viacvrstvová, čistá
vôňa v ktorej dominuje vinohradnícka broskyňa,
mango a hruškové pyré spolu s dotykmi vlašských
orechov a korenia.

Chardonnay, biele suché

Pinot Grigio, biele suché

21,00 €

Martin Pomfy / Južnoslovenská vinohradnícka oblasť

Rulandské šedé, biele suché

Šťavnatá, ovocná frankovka plná čerešňových a višňových
tónov s trochou čokolády a štipkou bieleho korenia.

0,75 l

Ovocnosť a pikantná kyselinka sú dominantou tohto vína
vyrábaného vo Weinviertel v Rakúsku striktne v Bio režime.

Velkeer/Nitrianska vinohradnícka oblasť

Frankovka modrá, červené suché

Velkeer / Nitrianska vinohradnícka oblasť

Ingrid Groiss / Rakúsko		

21,00 €

0,75 l

36,00 €

