VINNÝ LÍSTEK

VINNÝ LÍSTEK

ŠUMIVÉ VÍNO

BÍLÉ VÍNO

PROSECCO MASCHIO DEL VENETO, DOC
bílé perlivé víno zlatavé barvy s intenzivní vůní ovoce a
jemnými tóny akátových květů. Jemná a svěží chuť s
lahodným závěrem po kandovaném ovoci

CHARDONNAY PS, TASOVICE 2012
350

PROSECCO MIONETTO DOC

Výborně se hodí k ústřicím, pokrmům z ryb a mořských plodů.

350

RYZLINK RÝNSKÝ PS 2012 MÁDL

perlivé bílé víno, které vyniká směsí různorodých vůní,
od květin a ovoce až po med, květy akácie a meruňky.
Jemné a suché díky velmi výrazné kyselince.

Barva víno výrazně zlatá. Vůně intenzivní komplexní odrážející
vyzrálost hroznů. Vysoce extraktiní víno s chutí jádrového ovoce.

430

Víno je velmi minerální, typické odrůdové s vůní lipového květu
a také medu. Je plné, harmonické a dlouhé, na konci

370

příjemně nakyslé.

BÍLÉ VÍNO
ČERVENÉ VÍNO

SAUVIGNON LUC PIRLET 2013

Víno světlé zeleno zlatavé barvy, ve vůni jsou cítit citrusové plody,
muškát a decentní mineralita a nezvykle pro bílá vína také
vůně černého rybízu. Na patře je velice osvěžující.

MERLOT LUC PIRLET 2012
450

PINOT GRIGIO DI VENETO SACHETTO, IGT 2013

tmavá masa jednoduše upravovaná

Je to velice jemné víno s vyrovnanou ovocností, vyváženou
kyselinou a elegancí. Vůní připomíná citrónové květy.
Ostatní, doporučujeme Pinot Grigio je nejtypičtější odrůdou pro
severovýchodní Itálii.

450

Je tmavé až karmínově červené, má vyšší obsah kyselin
a tříslovin, s vůní višní a švestek, která přechází až do
vůně a chuti povidel. Víno je plné, výrazné chuti.

Víno má decentní buket, je vyrovnané, hladké a má dobrou
strukturu. Kyselina je jemná a proto je víno příjemné
navzdory vyššímu extraktu. Převažuje vůně jablka, malin,

290

ZWEIGELTREBE CLASIC 2011 MÁDL
380

Jemně strukturované lehčí červené víno. Ve vůni převládá
zralá švestka a černá višeň. V chuti je jemné s nízkou stopou
tříslovin, které rafinovaně ukrývá chuť lesního ovoce podpořená
příjemnou lehoučkou kyselinkou.

MÜLLER THURGAU CLASIC 2013 MÁDL
Víno zaujme svěží žlutozelenou barvou a příjemným
odrůdovým aromatem, připomínajícím rozkvetlé ovocné keře,
doplněné jemným muškátovým buketem. Je osvěžující chuti,
i když nepůsobí kysele.

450

SVATOVAVŘINECKÉ MÁDL 2009

RULADSKÉ ŠEDÉ KABINET 2013 MÁDL

lískových jader a chlebnatost.

Intenzivní hluboce rubínová barva, kořeněný buket
po ostružinách, víno s plným tělem a příjemnou
tříslovinou. Skvěle doplní například drůbež, či středně

280

MODRÝ PORTUGAL KOLBY 2011
280

Víno vyráběné tradiční metodou našich předků, tedy samovolnou
filtrací. Zrání probíhalo v dubovém sudě po dobu 8 měsíců.
Příjemné a delikátní, živočišné, umí příjemně překvapit.

290

