Marion
Amarone della Valpolicella DOC, červené

Táto vínna karta platí pre prevádzky:
0,75 l

87,00 €

0,75 l

32,00 €

0,75 l

32,50 €

Špičkové Amarone, víno pre ozajstných
fajnšmekrov, kde sa sladké tóny premiešávajú
s elegantným trieslom a pevnou štruktúrou.

Castellare di Castelina
Chianti Classico DOCG, červené suché

OC Eperia

Víno vyrábané v srdci Chianti, so striktným
dôrazom na pôvod hrozna ...teda Sangiovese
a málo Canaiola. Veľmi elegantné červené víno.

Vigneti del Salento
Zolla, Primitivo di Manduria DOP, červené suché
Rubínovočervená farba s fialovými odleskami. Aróma
je intenzívna, komplexná, ovocná s tónmi červeného
ovocia (čerešne a černice). Chuť mäkká, teplá s krásnou
štruktúrou trieslovín a veľmi dlhou dochuťou.

OC Eperia

La Spinetta		
Barbera d´Asti Ca di Pan DOCG,
červené suché

0,75 l

42,00 €

www.andiamogroup.eu

Elegantné víno z Piemontu s miernej vyššou kyselinou,
ale krásnou ovocnosťou a elegantným trieslom.

Agricola Punica		
Montessu IGT, červené suché

0,75 l

34,00 €

Víno zo Sardínie. Vo vôni menej výrazné,
avšak v chuti prekvapí svojou plnosťou
a ovocnosťou. Úžasne dlhá dochuť.

Perlivé		
			

Bepin de Eto
Prosecco brut, Millesimato Valdobbiadene DOCG,
biele suché

0,75 l

22,00 €

0,75 l

15,00 €

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

Domus Picta
Prosecco DOC brut, biele suché
Príjemné osvieženie, ovocné tóny sa
prelínajú s vôňou kvetín.
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Víno Dudo / Modra		
Cabernet Sauvignon, rosé, polosuché

Repa Winery		

Rozlievané

15,50 €

0,1 l

1,50 €

Príjemný, šťavnatý vlašák s vôňou kvetín a zelených jabĺk.

Červené

1,50 €

Mäkká, ovocná frankovka s jemnými trieslovinami
a chuťou po višniach a slivkách.
0,1 l

Merlot, Selection, bobuľový výber

0,75 l

17,00 €

Tramín červený, Fusion, polosuché

0,75 l

15,00 €

Jeden z najlepších tramínov zo Slovenska s typickou
jemne pikantnou aromatikou a príjemnou dochuťou.

0,75 l

29,00 €

Veltlínske zelené, Selection, Sur lie, suché

0,75 l

17,00 €

Plné, extraktívne víno, ktorému zrenie
v drevenom sude veľmi prospelo. Vôňa a chuť
mandlí sa snúbi s elegantnou kyselinou.

Grand Macik Cuvée, výber z hrozna, polosl.

0,75 l

18,00 €

Moderný Tokaj, ktorý vyvracia mýty o unavenom
tokajskom víne. Krásne vyvážený s dobrými kyselinkami.

0,75 l

Alibernet, Classic, suché

0,75 l

22,00 €

Svetovo najznámejšia biela odroda, ktorá už roky patrí
k tomu najlepšiemu v portfóliu spoločnosti. Elegantné víno
s tónmi exotického ovocia a jemnými orieškovými tónmi.

Príjemný Sauvignon zo Slovenska s broskyňovomarhuľovou chuťou a tónmi bazového kvetu v pozadí.

		

0,75 l

17,00 €

27,00 €

0,75 l

27,00 €

0,75 l

23,00 €

Inama
Soave Classico DOC, biele suché
Špičkové vinárstvo zo severu Talianska
ponúka elegantné, korenisté Soave.

Rinaldi
Moscato d´Asti DOCG, biele polosladké

0,75 l

31,00 €

Krásne muškátové víno s miernym
perlením a dlhou dochuťou.

			

Červené

Poggio Mandorlo

		

Montecucco La Querce DOC, červené suché

Víno Nichta / Čajkov		
Príjemné perlivé osvieženie, vôňa bazového
kvetu, v pozadí zrelý egreš.

14,00 €

0,75 l

			
Perlivé		

Sauvignon, polosladké, perlivé

Peter Podola		

27,00 €

Elegantný plný Sauvignon. Vo vôni nezrelé
marhule, v pozadí herbálne tóny.

		

Mrva & Stanko / Trnava		

Sauvignon, neskorý zber, suché

0,75 l

0,75 l

Korenistý Ruland šedý od jednej z najlepších
vinárskych spoločností zo severu Talianska.

Sauvignon, biele suché

Plné, extraktívne, vysoké triesloviny sú elegantne
zapracované. Má tmavofialovú farbu a veľmi dlhú dochuť.

18,00 €

Pikantno-korenistý Ruland plný exotického
ovocia s trochou chlebovinky v pozadí.

Chardonnay, výber z hrozna, suché

17,00 €

Strekov 1075		

Roman Janoušek		
Rulandské šedé, suché

0,75 l

Sýta červená farba s fialovým nádychom zaujme hneď na
prvý pohľad. Vôňa prezretých čerešní a višní je doplnená
aj o vnem škorice a čokolády so štipkou korenia. Víno
vyzrievalo 10 mesiacov v 400 l barikových sudoch. Chuť
je plná, pikantná a veľmi svieža, kde po každom ďalšom
dni zrenia vo fľaši bude dochuť mäkšia a jemnejšia.

Macik Winery / Mala Trňa (Tokaj)		

1,90 €

Biele

Pinot Grigio, biele suché

Repa Winery		
Frankovka modrá, oaked

0,1 l

Toblar		

Veľmi elegantný Pinot noir ... teda Rulandské
modré. Mäkké taníny a jemná ovocnosť
z neho robia príjemného spoločníka.

Kasnyik / Strekov		

1,90 €

			

Karpatská Perla / Šenkvice		
Pinot Noir, Varieto, výber z hrozna, suché

0,1 l

Víno z Toskánska, ktoré nezaprie svoj južanský pôvod.
Príjemné ovocné tóny sú podporené troškou korenia.

Biele		
Víno Nichta / Čajkov		

1,50 €

Danese		
Chianti, červené suché

Sýtočervená farba vína prezrádza vyšší stupeň
vyzretosti hrozna. V aróme vína môžeme
spozorovať tóny čierneho bobuľového ovocia,
korenia, jemné tóny praženej kávy a vanilky.

		

0,1 l

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

Farba vína je elegantná, rubínovočervená, s tehlovým
odleskom. Aróma vína sa nesie po čiernych ríbezliach,
sprevádzaných kôstkovým tónom, najmä čerešňami.
Chuť vína kopíruje aromatické vnamy, pričom je
elegantná, plná nasládlej vanilky a dubového dreva.

1,50 €

Svieža vôňa jahôd a malín v kombinácii s jemnými
kyselinkami a sladkou dochuťou.

Frizzante

Pinot Grigio, biele suché

		

Cabernet Sauvignon, výber z hrozna

Rozlievané

Barazza

Martin Pomfy		
0,1 l

=DTalianske
vína=p
jemné šumivé víno

		

Víno Nichta / Čajkov		

Frankovka modrá rosé, polosladké

0,75 l

Ľahké, príjemné malinovo-jahodové tóny s elegantnou
kyselinkou a decentným smotanovým podtónom.

		

Frankovka modrá, červené, suché

14,00 €

Šťavnaté ružové vínko s príjemným zbytkovým cukrom.
Tóny bobuľového ovocia prekladané jahodami.

Svätovavrinecké, rosé, suché

Rizling vlašský, biele, suché

0,75 l

0,75 l

15,50 €

0,75 l

30,00 €

0,75 l

54,00 €

Pomerne mladé vinárstvo z Maremmy v Toskánsku,
ktoré vyrába veľmi zaujímavé vína. Toto je
blend 85% Sangiovese a 15% Merlot.

Tenuta San Guido
Guidalberto IGT, červené suché
Najstarším bratom tohto vínka je famózna Sassicaia ...
Teda asi to najznámejšie, čo prichádza z oblasti Bolgheri.

