JAN PETRÁK - SEKT

Tradiční metodou kvašení v láhvi vyráběné sekty
Naše mnohaletá spolupráce s významnou francouzskou firmou Institut oenologique de
Champagne z Epernay dala vzniknout řadě klasických sektů vyráběných podle tradičních
receptur. Celá výroba, počínaje reduktivním řezem ve vinici, lisováním celých hroznù bez
drcení až po několikaleté ležení vína v láhvi na kvasinkách, je zaměřena na dosažení nejvyšší
kvality. Vinice z nichž naše sekty pochází mají výměru 9 hektarù a leží na svazích kolem
vinařské obce Kobylí.

Cuvée rosé - extra brut
Jemná vůně sektu vychází z ovocných tónů odrůdy Frankovka, která
tvoří základ tohoto sektu. Minimální množství cukru v dozážním likéru
dává vyniknout svěžímu charakteru vína.
Podáváme jako aperitiv, tak i deigestiv.

0.75 l

495,-

0.75 l

495,-

0.75 l

455,-

0.75 l

525,-

0.75 l

695,-

Blanc de Noir – demi
Bílý sekt vyrobený z modrých hroznů, který je výjimečný vyšším
obsahem cukru (demi) a vynikající vůněmi ovoce pozdního léta.

Pinot noir – sec
Překvapivě sytá barva přezrálých višní.
Vůně červeného lesního a zahradního ovoce, především třešní a višní.
Objevují se i náznaky koření, především anýzu. Chuť je ovocitá
připomínající černý rybíz a kompotované jahody. Dále zaujme lehčí
tříslo a dochuť třešňové pecky. Opět nechybí ani koření – anýz.
Přestože je to sec, působí díky tříslu suše.

Blanc de Blanc – brut
Biskitovo-květinovou vůni doplňují tóny oříšků a pistácií. Přestože vůně
působí lehce nasládle chuť je příjemně svěží s příjemnou kyselinkou,
která je zjemněná vyzrálými ovocnými tóny a tóny kompotovaného
ovoce.

Gold cuvée – brut
Bohaté perlení zvýrazňují šupinky zlata, které odrážejí sluneční
paprsky a zdůrazňují tak výjimečnost tohoto sektu. Ve vůni se objevuje
nazrálé letní jablko v kombinaci s vůní vychladlého piškotového těsta,
nasládlého koření a medu. V chuti se přidává perníkové koření a vjem
zakončuje marcipánová dochuť. V roce 2008 byl oceněn zlatou medailí
na výstavě Svátky jara v Paříži.

FRANCIE
výběr z typických francouzských regionů
CHATEAU LA MAROUTINE RED , BORDEAUX AOC
Vyzrálé víno, harmonické, komplexní, sametová chuť odrůdy Merlot,
podpořená kořenitostí Cabernetu Sauvignon.
Odrůdové složení : Cabernet sauvignon 20%, Merlot 80%

0.75 l

415,-

0.75 l

595,-

0.75 l

395,-

0.75 l

485,-

0.75 l

395,-

0.75 l

325,-

SANTENAY , LOIRE
Domaine Lequin - Colin, Vieilles Vignes (staré vinice)
Svěží a upřímné víno s ryzím rozpukem hroznové chuti odrůdy Pinot noir,
podpořené stálou strukturou a hedvábnou delikátností.
Odrůdové složení : Pinot noir 100%

CHATEAU BEL AIR , BERGERAC
Dordogne
Víno hluboké rubínové barvy. Ve vůni vyzrálé ovoce, koření a vanilka.
Středně plné tělo s poddajnou tříslovinou a sametovou dochutí.
Odrůdové složení : Cabernet sauvignon 50%, Merlot 42%, 8% Cabernet franc

COTES DU RHONE , RHONE
Jean Luc Colombo, Les Abeilles
Svěží, zbarvené víno s hojností hroznové chuti s hedvábně kořeněnou delikátností.
Neuvěřitelně bohaté s dubovou hladkostí a výraznou komplexností.
Jedno z nejlepších vín ve své třídě od špičkového producenta.
Odrůdové složení : Syrah, Grenache, Mourvedre

SYRAH T´AIR D´OC , LANGUEDOC
Toto víno má vynikající tmavou barvu, plnou kořenitou a ovocnou vůni,
vláčnou a čistou měkkou chuť na patře, která má nádech po vyzrálých třešních,
malinách a vanilce. Přestože se jedná o víno nižšího cenového segmentu,
veškerý sběr hroznů probíhá ruční metodou. Vinařství Gayda klade důraz na tradici
regionu společně s využitím nejmodernějších technologií.
Odrůdové složení : Syrah 100%

ROSÉ D’ANJOU AOC DOMAINE CHUPIN, LOIRE
Rosé d’Anjou je legendárním růžovým vínem z oblasti Loire.
Je to lososovězbarvené, středně plné a nasládlé až lehce
sladké víno ze 100 % odrůdy Crolleau. Vůně jahod a jeho
příjemná, lahodná a ovocná chuť jej činí dobrým aperitivem
nebo vínem ke grilovaným rybám, salátům, desertům a sýrům
s modrou plísní.Pro zájemce o nasládlá vína.
Odrůdové složení: Grolleau

VÍNAŘSTVÍ SCHWARZBÖCK
RAKOUSKO
Weinviertel DAC - suché
Grüner Veltliner Ried Schachern
Typická v chuti je zralá hruška, kořenitost na patře
a hladká ovocná vůně a svěží kyselinka.

0.75 l 395,-

Weinviertel DAC
Grüner Veltlin vom Bisamberg - suché
Ve víně můžeme cítit velmi zralá jablka,
citrusové plody (grapefruit),
na patře se rozehrává pikantní kořenitost
s dobrou strukturou a příjemným tělem. Typické „velké“

0.75 l 395,-

Riesling Reserve Ried Aichleiten - suché
Cítíme zralé meruňky, někdy až pečené.
Je to skvělé silné a stále vyvážené víno
s okouzlujícím a až překypujícím ovocem,
je odzbrojující a dlouhotrvající – zkrátka prémiové víno.
Výborně se hodí rybě s asijským kořením,
hovězímu i vepřovému masu.

0.75 l 495,-

VÍNAŘSTVÍ STREHN
RAKOUSKO

Blaufrankisch JOSEPH DAC - suché
Toto víno je kvašeno v barikovém sudu
a má purpurově červenou barvu s fialovými odlesky.
Rozeznáme zde vůni ostružin, fialek a zralých višní.
Toto víno se vyznačuje příjemnou vanilkovou chutí.
V dochuti se objevuje šťavnaté ovoce s příjemným taninem.

0.75 l

585,-

0.75 l

415,-

0.75 l

415,-

0.75 l

585,-

Zweigelt Classic - suché
Tmavě rubínová barva, ve vůni nádech třešní
a ostružin. Lehká stopa vanilky, na patře
ovocitá chuť, podpořeno vyrovnanou kyselinkou
a jemnými taniny.

Blaufrankisch Classic - suché
Víno pocházející z jílové a sprašové půdy,
Kvašené v nerezovém tanku, zráje v sudu barrique.
Doporučujeme k červeným masům a tvrdým sýrům.

Vin Villa - suché
Kupáž Cabernet Sauvignon a Merlot.
Jílovitá žlutozem,buket bobulového ovoce, sušených
datlí a lékořice. Hodí se velmi ke zvěřině.

SVĚTOVÁ VÍNA
Austrálie

Koonunga Hill CHARDONNAY
Jedno z nejlepších bílých vín v kategorii hodnota za peníze v
Austrálii.Světlá slámová barva, elegantní vůně připomínající
zralou bílou broskev, lehce puding, místy i čerstvý chléb
s máslem. Plné aromatické víno s chutí bílého melounu,
zeleného jablka a jemnou smetanovou strukturou s doteky
muškátu a karamelu. V závěru víno zraje částečně v dubových
sudech po dobu pěti měsíců. Vhodné k mořským plodům
a drůbežím pokrmům.Doporučujeme.

0.75 l

459,-

0.75 l

395,-

0.75 l

490,-

0.75 l

450,-

0.75 l

559,-

Itálie

Chianti, TOSCANA
Riserva DOCG,Villa Pisoni
Víno tmavé inkoustové barvy s bohatým aroma ovoce,
vanilky a lehkým dotekem dřeva. Komplexní v těle s pevnou strukturou.
Plné, vyzrálé, hladké víno s příjemnou kulatou tříslovinou
a dlouhým intenzivním závěrem.
Odrůdové složení : Sangiovese 100%

Chile

Caliterra Tributo Carmenére
Příjemná, hutná a extraktivní vůně
s aroma kořenitosti, zemitosti a zralých ostružin.
Příjemná, hřejivá a poměrně komplexní chuť s tvrdší tříslovinou
a harmonickou kyselinou. V závěru nalezneme doteky černého rybízu,
skořice a marcipánu. Víno zrálo
14 měsíců zrání v dubových sudech (70% amerických, 30% francouzských)

Chateau Los Boldos Cabernet Sauvignon
Intenzivní, komplexní vůně s tóny čokolády, lékořice a lehounce
i mandlí. Jemné víno s pěknou strukturou taninu, vyrovnanou
kyselostí a hezkým závěrem. Zraje v tancích. Vhodný doplněk
hovězích pečení, marinovaných žebírek a grilovaných mas.

Argentina

Malbec
Nejtypičtější argentinská odrůda. Povedené, velmi tmavé,
purpurově červené víno bohatě naplněné vůněmi lesních
bobulí, tmavého peckovitého ovoce, švestek a s lehkým tónem
pryskyřice. Velmi přizpůsobivá chuť, kořenitost a vyrovnaný
tanin umožňuje vychutnat toto víno s velmi kořeněnými pokrmy.
Zráním se víno ještě vylepší.

Vinařství AMPELOS

Müller Thurgau 2015, pozdní sběr - polosladké

0.75 l

285,-

0.75 l

299,-

0.75 l

285,-

0.75 l

295,-

0.75 l

295,-

0.75 l

295,-

Víno broskvovo – ringlové vůně s výrazně šťavnatou chutí

Sauvignon 2014, pozdní sběr - polosuché
Víno jemné ovocně-kořenité vůně hluchavky a angreštu
s příjemnou minerální chutí

Neuburské 2015, pozdní sběr - polosladké
Víno vůně kandovaného ovoce s jemnou chutí vyzrálé hrušky

Veltlínské zelené jakostní - suché
Víno typické vůně i chutě bílého pepře
s příjemnou minerální dochutí.
KRÁL VÍN 2015 - stříbrná medaile

Neronet jakostní - suché
Víno syté vůně ostružinové marmelády s extraktivní
chutí čokolády a kávového zrna.

Dornfelder jakostní - suché
Víno jeřabinovo-brusinkové vůně s chutí jeřabinového džemu.

Vinařství Zborovský

Muškát Ottonel 2015, pozdní sběr - polosladké
Příjemné svěží a jemné víno žlutozelené barvy
zaujme jemným meruňkovým a citrusovým aroma.
Jemné tóny meruňkového kompotu se mísí s nádechem limetky.
Výrazná pikantní chuť zanechá v ústech výrazné stopy lipového květu,
grapefruitu s kapkou akátového medu.
Stříbrná medaile - Mikulovské Vinné trhy 2016
Stříbrná medaile - Víno Bojnice 2016
Bronzová medaile - Festwine 2016

0.75 l

315,-

0.75 l

335,-

0.75 l

275,-

0.75 l

495,-

0.5 l
0.04 l

270,39,-

Rulandské bílé 2016, pozdní sběr - suché
Víno barvy bílého zlata. Jemná čístá tvářa mladá pevná prsa.
Nádech citrusů, lopuchu, květu hluchavky i pazourku.
Lžíce medu, ošatka meruňek. Chuť je plná, hrdá, svěží,
čístá s drzým úsměvem i pikantní kyselinou.
Zlatá medaile - Festwine 2016
Stříbrná medaile - Víno Bojnice 2016

Muškát Ottonel 2015, kabinet - suché
Krásné lehké víno zlatavé barvy
s vůní zralých meruňek a rozinek. Chuť je jemně kořenitá,
svěží s tóny meruňkového kompotu, vlašských ořechů v medu
s jemnou ovocnou dochutí.

Rulandské Modré 2011, výběr z bobulí - polosladké
Víno nádherné rubínové barvy s výraznou vůní švěstek,
planých trnek a višní v čokoládě. Jeho plné, harmonicky dlouhé chuti
dominují vařené švestky a teplý med s velmi příjemným zbytkem cukru,
krásnou tříslovinkou a intezivní, velmi dlouhou dochutí.

Vinná medovina 2014
Tato medovina je vyrobena z včelího medu, vinného moštu
odrůdy Muškát ottonel a speciální směsi bylinek a koření.
Ve vůni lze rozeznat silnou medovost a příjemnou ovocitost
s perníkovým nádechem. V chuti příjemně sladká a medová.

Vinařství PETR SKOUPIL
Tramín červený 2016, výběr z hroznů - polosladký
Ve vůni můžeme cítit kůru všech druhů melounů.
V chuti přezrálý meloun s dochutí kajenského pepře.
Víno je vyráběno kryomacerací - je metoda,
kdy se rmut (odstopkované a pomleté bobulky hroznů)
nechají naležet za velmi nízkých teplot a tím se z nich
„vylouhuje“, tedy maceruje řada látek, především aromatické povahy.

0.75 l

365,-

0.75 l

255,-

0.75 l

395,-

0.75 l

295,-

0.75 l

295,-

0.75 l

395,-

0.75 l

395,-

Tramín červený, jakostní – suché
Víno jemné zlatožluté barvy se zelenkavými odlesky.
Charakteristický, dobře zpracovaný, zástupce odrůdy.
Díky řízenému kvašení a jablečnomléčné fermentaci je víno svěží,
s jemnou kyselinkou a decentní kořenitostí. Ve vůni se objevují
tóny fialky, kosatce a rebarbory.

Pálava 2015, výběr z bobulí - polosuché
Víno zlatožluté barvy s vůnímaromatických látek typu Tramínu
doplněné o vanilkové tóny s plnou dlouhotrvající chutí,
jemnější než u tramínu. Ve vůni a chuti můžete hledat
koření, muškát, vanilku.

Neuburgské 2013 „Súdný”, kabinetní – suché
Víno s vůní meruňkového sadu a v chuti ucítíme meruňky v jogurtu
podpořený jemnou pikantní kyselinkou.

Veltlínské zelené, kabinetní - suché
Víno je ve vůni i v chuti svěží, pepřovité s pikantní kyselinkou
s dochutí čerstvých mandlí a zeleného hrášku.

Chardonnay 2015, pozdní sběr - polosladké
Ovocné aroma tohoto moravského chardonnay nadchne každého
milovníka bílých vín. Barva zeležlutá až nazlátlá.
Ve vůni i chuti připomíná broskev a mango.
K vínu doporučujeme bílá masa, rybí pokrmy a těstoviny.
Národní soutěž vín - stříbrná medaile
Pardubický festival vín - stříbrná medaile
Hradecký pohár vín 2016 - zlatá medaile

Chardonnay 2016, pozdní sběr - polosuché
Barva vína je zelenožlutá až nazlátlá. Ve vůni můžeme najít
tropické ovoce. Na patře je víno příjemně kulaté,
hebké a v chuti rozpoznáme mango, papáju, banán a ananas.
Vinum Juvenale 2017 - stříbrná medaile
Výstava vín Velké Bílovice 2017 - Nejlepší Chardonnay Velkých Bílovic/odrůda roku

Vinařství PETR SKOUPIL
Rulandské modré 2013, BRQ „Frejúnky”, pozdní sběr – suché
Víno granátové barvy s cihlovými odlesky.
0.75 l
Ve vůni i chuti se primárně objevují tóny připomínající peckoviny
a ostružiny s delikátní kořenitostí. Víno je harmonické,
dobře pitelné. Bude důstojným partnerem pro lehčí úpravy tmavých mas
či variace dobře zralých sýrů. Víno zrálo v dubových sudech typu barrique.

Frankovka 2015, výběr z hroznů - suché
Víno sytě granátové barvy s černými odlesky.
Vůně ohromí kořenitými tónů badyánu, hřebíčku a skořice.
V chuti ucítíme lesní plody v dozrávání až po stopy černého rybízu.

Frankovka 2013, pozdní sběr - suché
Víno vyšší granátové barvy s černými odlesky. Ve vůni i chuti
se primárně objevují tóny připomínající peckoviny a ostružinu
podepřené jemnou tříslovinou. Víno je harmonické, dobře pitelné.
Bude důstojným partnerem pro lehčí úpravy tmavých mas.

Saint Laurent 2011, EXCLUSIVE - suché
Tmavě červená, granátová barva, vůně výrazně višňová.
V chuti drsnější s ovocnými tóny se zajímavou
strukturovanou tříslovinou připomínající
višně, černý rybíz.

Modrý Portugal 2014, pozdní sběr – suché
Víno vyšší granátové barvy s fialovými odlesky.
Ve vůni i chuti se primárně objevují tóny připomínající maliny
a ostružiny podepřené jemným tříslem.
Vino je harmonické a svěží.

Ryzlink vlašský, kabinet - suché
Víno jiskrné žlutozelené barvy. Díky řízenému kvašení je ve vůni
i chuti víno harmonické a svěží, primárně se objevují tóny kvetoucí
louky podepřené milou medovostí. Je vhodné k zeleninovým
pokrmům, bílým sýrům, k lehké úpravě ryb.

Sauvignon, jakostní – suché
Víno jemně zlatožluté barvy.
Ve vůni a chuti se objevují tóny černého bezu, melounu a travnatosti.
V chuti je víno svěží a vyážené doprovázené nevtíravou kyselinkou.

395,-

0.75 l

370,-

0.75 l

370,-

0.75 l

285,-

0.75 l

365,-

0.75 l

295,-

0.75 l

239,-

0.75 l

379,-

Sauvignon, 2015 pozdní sběr– suché
Středně intenzivní, typicky odrůdová, s tóny černého bezu a černého rybízu.
Chuť svěží, lehce kořenitá, s výraznou citrusovou kyselinkou.
Připomíná přezrálý angrešt, černý bez a rybíz.

Vinařství PETR SKOUPIL
Dornfelder Exclusive, jakostní víno - suché
Víno velmi výrazné granátovočerné barvy.
Ve vůni i se primárně objevují tóny připomínající sušené ovoce,
podepřené naležením na sudu a doprovázené sametovým tříslem.
Víno je harmonické a elegantní.

0.75 l

395,-

0.75 l

495,-

0.75 l

465,-

0.75 l

235,-

Merlot 2011, pozdní sběr - suché
hutná, plná a výrazná, ovocná i travnatá,
s mohutným závěrem s tříslem a jemnou višní
Král vín ČR

Merlot 2015, výběr z hroznů- suché
Rubínová až tmavě granátová barva s jemnou vůní
přezrálého černého rybízu s hebkou a vláčnou chutí.
Podává se k paštikám, k srnčímu nebo jelenímu ragů
a k pokrmům s výraznou chutí rajčat.
AWC Vienna - bronzová medaile
Decanter London - stříbrná medaile

Modrý portugal jakostní - suché
Víno elegantní granátové barvy fialovými odlesky. Ve vůni i chuti
se objevují tóny připomínající peckové ovoce a lesní plody.
Víno je vyvážené, hebké a bude
skvělým společníkem ke grilovaným lehkým masům.

Zámek-Bar restaurant WINE COLLECTION
Portugaiser
LATE HARVEST 2015 DRY
Ve vůni i chuti se primárně objevují tóny připomínající švestky
s hořkou čokoládou podepřené jemným tříslem.

0.75 l 385,-

Pinot Gris
KABINET 2015 DRY
Víno s dlouhotrvající vůní kůry grapefruitu a rozkvetlých květin
s chutí bělomasé a manga

0.75 l 325,-

ZWEIGELT
KABINET 2016 SEMISWEET
Víno s vůní jahod, malin a ostružin, v chuti doplněno
o pikantní citrusovou kyselinku a jogurtovou dochutí.

0.75 l 365,-

Vinařství NOVÉ VINAŘSTVÍ

Cuvée Love 69 2016, pozdní sběr - polosladké
Víno s příjemnou, výraznou sladce květinovou aromatikou,
v chuti připomíná citrusové plody.
Víno je určenou pro romantický večer ve dvou.

0.75 l

319,-

0.75 l

360,-

Cuvée Sarment 2006 – suché
Rulandské šedé a Chardonnay
Víno zelenožluté barvy s vůní kůry přezrálých pomerančů
a chutí přezrálých broskví se zemitým nádechem.

Cépage Rulandské šedé, pozdní sběr 2015 – polosuché
Zelenožluté víno s minerální, kořenitou až zemitou vůní
a stejně tak zemitou až minerální chutí;
avšak v počátku je možno cítit citrusové plody.

Cépage Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2015 – suché
Zelenožluté víno s vůní zralé meruňky a květin.
Chuť je též silně meruňková až minerální.

0.75 l 329,-

0.75 l

369,-

0.75 l

295,-

0.75 l

295,-

Cuvée Fata Morgana, claret 2010 – suché
Frankovka, Svatovavřinecké, Rulandské modré
Směs dvou odrůd, Frankovky a Svatovavřineckého. Víno
žlutozlaté barvy s vůní květin a mandlí a chutí malin a jahod.

Cuvée Slunečný vrch 2010 – suché
Ryzlink Vlašský, Veltlínské zelené
Směs dvou odrůd, Veltlínského zeleného a Ryzlinku vlašského.
Víno zelenožluté barvy, se zemitou vůní a lákavým kořenitým
aroma zeleného pepře, koriandru a muškátového oříšku.
V chuti připomíná peckové ovoce a broskve, nektarinky
a renklódy. Celkový dojem vína dává znát velmi
vyzrálou surovinu dokazující velikost ročníku.

Vinařství TICHÝ

Cuvée e (L) 2016, pozdní sběr - polosladké
Kupáž odrůd Rulandské bílé, Sauvignon a Veltlínské zelené.
Víno s vůní grepu, ananasu, bílých květů
a čerstvě posečené trávy. V chuti víno příjemně navazuje
na vůni, je velmi ovocné, svěží, plné a harmonické.

0.75 l

285,-

0.75 l

295,-

0.75 l

265,-

0.75 l

285,-

Veltlínské zelené, barrique, sur-lie 2016 - polosuché
Netradiční, zajímavé a elegantní víno s ovocito – pepřovou vůní,
doplňenou o tóny barikového dřeva (sudu). Bohatý chuťový
vjem je tvořen vyváženou plností, svěžestí a kořenito - barikovými tóny.

Cuvée MT & MM - suché
Muller Thurgau, Muškát moravský
Elegantní, svěží víno s překrásnou aromatikou angreštu
a zeleného pepře. Bohatý chuťový vjem je tvořen vyváženou
plností, svěžestí a kořenito-ovocnými tóny.

Zweigeltrebe rosé 2016 - polosladké
V tomto lehkém rosé převažují jemné ovocné tóny a to jak ve vůni
tak i v chuti. Můžem zaznamenat především jemné aroma jahod
a malin. Na pozadí s lehkými jogurtovými tóny.

Vinařství Vinselekt Michlovský
Frankovka 2012, výběr z hroznů - suché
„Vinum Palaviense”
Bukét zavařených černých třešní, ostružin a přezrálých
švestek přechází v chuti do hluboko strukturovaných tříslovin,
hořké čokolády a čerstvě upečeného mandlového koláče s povidly.

Sauvignon 2014, kabinet - suché
„Latitude 49”
Vyzývavé aroma černého rybízu, angreštu a květu bezu
je v chuti doplněno tóny žlutého jádrového a tropického ovoce
s impozantní
dochutí lučního medu.

Malverina 2013, pozdní sběr - suché
BIO
Příjemná ovocito-skořicová vůně připravovaného
jablečného závinu doprovází v chuti svěží kyseliny s jemnými
vanilko-punčovými tóny elagických taninů.

0.75 l 499,-

0.75 l 325,-

0.75 l

365,-

Vinařství VLADIMÍR TETUR

Rulandské šedé 2016, pozdní sběr - polosuché
víno je zlatožluté barvy, výrazné chuti a vůně.
Je vysoce extraktivní s pikantní jemnou kyselinkou a ve vůni
je cítit chleba.Víno bylo zpracováno reduktivní technologií.

0.75 l

325,-

0.75 l

305,-

0.75 l

295,-

0.75 l

395,-

0.75 l

595,-

0.75 l

415,-

0.75 l

595,-

Chardonnay 2016, pozdní sběr - polosuché
barva žlutozelená, v chuti cítíme ovocné minerální tony,
v chuti jemně kořenité, v pozadí se nám připomíná chuť žlutého
melounu a pikantní svěží kyselinka.

Irsai Oliver, kabinet - suché
Víno má velmi výrazný buket,extraktivní a aromatické
kořeněné vůně. Barva je světle žlutá.
Chuť je ovocná, mírně je cítit po růžích.

Ryzlink rýnský 2015, pozdní sběr - polosuché
Vyvážené a delikátní víno pro ctitele svěžích a mírně sladkých vín.
V chuti svěží, připomínající pomerančovou kůru a kandované ovoce.
Stříbrná medaile - Finger Lakes USA
Stříbrná medaile - Weinparade Poysdorf
Stříbrná medaile - Národní soutěž vín 2016

BB LAĎA Rulandské šedé 2008, výběr z bobulí - polosuché
BB RŠ je opakem toho, co veřejnost od Moravy očekává :).
Je to mohutné a tělnaté víno.
Je vyrobeno z odrůdy Rulandské šedé a zrálo 15 měsíců v nových
francouzských barikových sudech od firmy Seguin Moreau.
Je kombinací vůní a chutí z vyzrálých hroznů
a ležení na jemných viničních kalech.
Je to víno na „těžkou pohodu“
dobrá kniha, dobrý film, kvalitní muzika, tlustý doutník.

Rulandské Modré 2012, Barrique, výběr z hroznů - suché
Granátová až cihlově červená barva.
Víno je velmi silné, výrazné a kořenité, má dlouhou chuť
a tóny peckovitého ovoce a mandlí.

BB LAĎA II cuvée barrique! 2007, Pozdní sběr - suché
je druhé cuvée z vinařství Tetur a má jiný styl než většina veřejnosti
od moravských vín očekává. je vyrobeno z odrůd Cabernet Sauvignon a Merlot
v poměru 85:15 a leželo 36 měsíců ve francouzských sudech typu barrique.
Je to nejednoduché, specifické barikové víno

Vinařství HRDINA A DCERA
Zweigeltrebe 2013-2014 - suché
víno temně granátové barvy, jemné vůně,
ve kterém můžeme objevit chuťě švestky, třešně či višně.
Víno se velmi dobře hodí k hovězímu masu

Rulanské šedé 2008 - sladké
výběr z bobulí - botrytic cinerea
Hrozny byly napadeny ušlechtilou plísní Botrytis cinerea.
Intenzivní vůně po medu a zralé hrušce.
Chuť plná, medová, vjem sušených hrozinek, dlouhá sametová dochuť.

Veltlínské zelené 2013 „zímarky” - suché
Barva vína je zelenožlutá, ve vůni dominuje zelené jablko a grep.
Chuť je svěží ovocitá, příjemně kořenitá s pikantní kyselinkou v dochuti.

0.75 l

395,-

0.5 l

490,-

0.75 l

295,-

0.75 l

295,-

0.75 l

395,-

0.75 l

395,-

0.75 l

395,-

0.75 l

395,-

Ryzlink vlašský 2016 - suché
Barva: zelenožlutá,Vůně: jemně květinová,
luční kvítí. Chuť: ovocitá s výrazněší kyselinkou, po napití zanechává
pocit osvěžení. Svěží kyselinka předurčuje ryzlink vlašský k masitým pokrmům .

Vinařství FILIP MLÝNEK
Chardonnay 2014, podzdní sběr - polosuché
t. Valtická
Jemné a ovocité víno, dlouhá dochuť,
stopy drobného ovoce na patře.

Ryzlink rýnský 2015, pozdní sběr - polosladké
t. Dunajovský kopec
Výrazná zlato-žlutá barva, minerální, pronikavá vůně,
v chuti celá paleta minerálních tónů, přezrálého ovoce,
která se zráním na láhvi změní do tónů petrolejových.

Tramín červený 2013, pozdní sběr - polosladké
t. U Božích Muk
Mimořádné víno, kulaté, voňavé, velmi dobře pitelné.
Vůně růží a chuť koření je dominantní.

Veltlínské zelené 2013 - polosladké
„Pod Reistnou“
Jasná nazelenalá barva, svěží ve vůni, ale složitější
a minerálnější v chuti.

VÍNO HORT

Muller Thurgau 2016, suché - veselé víno
Svěží typ Müller Thurgau Vás jistě zláká
svou příjemnou vůní broskví. V chuti je lehce nasládlé
s kompotovou dochutí. Dodá Vám veselou náladu a té není nikdy dost.

0.75 l

285,-

0.75 l

390,-

0.75 l

330,-

0.75 l

519,-

0.75 l

360,-

0.75 l

360,-

Merlot rosé 2015, pozdní sběr - suché
Merlot 2013 pozdní sběr rosé Barva vína je světle růžová.
Voní příjemně nasládle po čerstvých ostružinách. Již od prvního doušku
poznáte plné, odrůdově výrazné se zvláštně kompotovou chutí a nevšední
dochutí přezrálých malin. Rosé tak působí pevným, lahodným a svěžím dojmem.

Pinot Noir rosé, kabinet - suché
Růžová barva vína hraje rovněž odstíny meruňkové. Ve vůni najdete
čerstvé lesní jahody,které také kouzelně přecházejí do chuti. Víno je harmonické
s vyrovnanou dochutí jahod a medu. Disponuje výraznou kyselinou v kombinaci
s cukrem. Svojí povahou je předurčeno pro podzimní pití.

CH (Chardonnay&Pinot blanc)
barrique sur-lie - suché
Tak jako mozaika na etiketě, vzniklo i toto víno.
Z různých sudů typu barrique z odrůd Chardonnay (85%) a Pinot Blanc (15%).
Víno bylo vyrobeno metodou sur lie, po 11 měsíců bylo promícháváno
na vlastních kvasnicích v sudech typu barrique.

Veltlínské zelené VOC 2014 - suché
Víno má nažloutlou barvu s výraznou vůní čerstvého manga a pikantností
zeleného pepře. Kořenitost pepře přechází do chuti, a nenechá vás napokoji.
Tělo vína je široce postavené, pevné s výraznou dochutí a minerálností na konci.
Doporučujeme k vepřovým pokrmům.

Nature HF 2014 - suché
Merlot - vinice Languedoc, Rouge
Víno má temně fialovou barvu. Vůně je velmi výrazná v tónině malin a ostružin.
V chuti pokračuje v marmeládovém projevu se sametovým koncem.

MILAN NESTAREC

Klasika - Vlašák 2014
Odlišné a vzrušující víno, tzv. stará škola.
Na nic si nehraje. Minerální Ryzlink vlašský z 35 let staré vinice.
25% fermentovalo na slupce, zbytek kvasil v nových akátových sudech
o objemu 600 litrů. Po fermentaci byla vína spojena. Bez filtrace, čiření.

0.75 l

455,-

0.75 l

420,-

0.75 l

485,-

0.75 l

565,-

Klasika - Zweigelt 2012
Modrá odrůda, která u nás dosahuje každoročně dobrých výsledků.
Víno nespoutané konvencemi, nerezem a oxidem siřičitým.
13 let stará vinice. Fermentace v otevřených kádích a zrání 20 měsíců
ve starších dubových sudech o objemu 225 litrů. Bez čiření, filtrace.

Antika - Veltlínské zelené 2013
(ORANGE WINE)
Krásně vyzrála surovina, v dobré fenolické zralosti,
zároveň s nízkým potenciálním alkoholem. Odstopkování a kvašení
na slupce v otevřených dřevěných kádích, stejně tak jako červené víno.
Po spadnutí matolinového koláče, odtažen samotok,
jež byl umístěn do dubových sudů 225l. Nic víc.

Antika - Podfuck 2014
(ORANGE WINE)
Pinot Gris ze staré vinice, 35 let.
Fermentace na slupce po dobu 14 dnů. Nebylo čiřeno ani filtrováno.
Velmi zábavné víno. V chuti plné, vrstevnaté, se spoustou odboček.
Víno je delší, s jemnou tříslovinou a kyselinou.

Nezvyklou chuť i barvu přináší znovuobjevená oranžová vína. Ač vyráběna z bílých hroznů,
obsahem tříslovin se od bílých vín značně odlišují a zprostředkují Vám tak nezvyklé chuťové zážitky.
Oranžová vína svou barvu i typickou chuťzískávají ležením na slupkách,
čímž dochází k vyluhování barviv a tříslovin, jakož i dalších chuťových a vonných látek.
Nečekejte tak jiskrnost a svěžestbílých druhů, pro oranžová vína je typická spíše chuť bylin, koření,
vůně lesní či podzimní, zadumané. Oranžová vína Vás překvapí, možná i lehce zaskočí,
ale překvapení to bude určitě pozitivní.Jen svou láhev oranžového nechte dostatečně vydýchat…

