
Vinný lístek
Bílá vína
Chardonnay 220,-
ročník 2014, polosuché, Zapletal
Moravské zemské víno. Oblast Morava, podoblast Velkopavlovická, obec Velké Bílovice.
Plné odrůdově výrazné aromatické víno, ovocného charakteru a zelenožluté barvy. 
Ve vůni tóny trávy a kopřiv, přecházející do chuti podpořené jemnou kyselinkou.

Sauvignon Blanc DOC Friuli Isonzo 250,-
ročník 2014, polosuché, Villa Locatelli 1648
Slámově žlutá barva s nádechem světle zelené. 
Jemná a aromatická vůně bezinek, máty, šalvěje, bazalky. 
Chuť je plná, elegantní, harmonická, lehce minerální a mírně pikantní.

Pinot Bianco DOC Friuli Isonzo 250,-
ročník 2014, polosuché, Villa Locatelli 1648
Víno má světlou, slámově žlutou barvu. 
Vůně je jemná s tóny jak bílých květů, tak i žluto-dužnatého ovoce.
Chuť je suchá, svěží s příjemnou skladbou kyselin a širokou škálou chutí mladého ovoce.

Rulandské šedé 290,-
ročník 2014, pozdní sběr, suché, Zapletal
Jakostní víno s přívlastkem. Pozdní sběr. Oblast Morava, podoblast Velkopavlovická, 
obec Velké Bílovice, tarť  Nová Hora.
Příjemné svěží víno s ovocnou stopou a výraznou chutí. 
Víno je elegantní, dominují zde citrusové plody, bílé květy a hrušky. 
Následuje krásná hra kyseliny a struktury vína, je velmi šťavnaté a minerální.

Riesling Reserve 290,-
suché, Aigner
Víno je na začátku sušší, kukuřičná příchuť, čajové lístky, poté nástup
ovocité grapefruitové, zeleno broskvové chuti. Je to typický rakouský Riesling.

Gruner veltliner Privat 360,-
suché, Aigner
Úžasné komplexní víno středně zaleno-žluté barvy, úžasné minerality,
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lehce nasládlé žluté jablko s čerstvým ananasem a mangem, příjemná ovocitá dochuť.
Červená vína
Merlot DOC Friuli Isonzo 250,-
ročník 2013, polosuché, Villa Locatelli 1648
Lehčí ovocný styl vína ze severní části Itálie. 
Víno má rubínově červenou barvu a chuť nazrálého ovoce.

Frankovka 280,-
ročník 2013, pozdní sběr, suché, Zapletal
Jakostní víno s přívlastkem. Pozdní sběr. Oblast Morava, podoblast Velkopavlovická, 
obec Velké Bílovice, tarť  Nová Hora.
Víno granátové barvy, ve vůni fialky a višně, jemně projevující se tóny máty peprné. 
Chuť je hebká, ovocná, se středně dlouhým závěrem.

Zweigelt 290,-
suché, Aigner
Víno tmavě červené barvy, ve vůni s tóny švestkových povidel, v chuti
plné s vyzrálými tříslovinami a tóny ostružin a černých lesních plodů.
Doporučujeme ke kořeněným masům, biftekům, těstovinám a sýrům holandského
typu. Víno leželo 6 měsíců v dubových sudech.

Růžová vína
Rosato DOC Friuli Isonzo 250,-
rořník 2014
Toto jasně růžové víno (100% Cabernet Sauvignon) se prezentuje lákavým malinovým
a broskvovým aroma s delikátními květinovými tony. Je lehké a svěží s chutí červeného 
bobulového ovoce. 

Šumivá vína
ANNO DOMINI Prosecco Frizzante D.O.C. 350,-
Víno Prosecco s jemným řetízkovým perlením malých bublinek má světle slámovou barvu. 
Chuť je vzájemně dobře propletená, krémová, evokující lahodnou pannacottu nebo crème brûlée,
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s lehkým nádechem karamelu a citrusů a pyšní se dlouhým dozníváním.


