Vážení hostia, tento vínny lístok sme pripravili
pre Vás s veľkou pozornosťou, aby sme Vám
ponúkli to najlepšie z regiónu. Za región sme
zvolili teritórium bývalého Rakúsko – Uhorska.
Vybrali sme Vám typické vína z Rakúska,
Maďarska, Čiech a samozrejme zo Slovenska.
Kládli sme dôraz aj na spôsob spracovania
hrozna a výroby vína. Sú tu vína moderné
i klasické. Nájdete tu vína naturálne,
biodynamické, ktoré sú často bez použitia
herbicídov a s nižším obsahom síry. Dúfame, že
tento výber oceníte a vďaka tejto ponuky si
rozšírite svoje poznatky z oblasti vín.
Na zdravie!

ROZLIEVANÉ VÍNA - WINES BY THE GLASS

BIELE VÍNA - WHITE WINES
SLOVENSKO-SLOVAKIA
KARPATSKÁ PERLA Jagnet Rizling vlašský
Malokarpatská oblasť, 2017, suché
Small Carpathian Region, 2017,dry
Ovocná vôňa s tónmi vlašského orecha. Chuť je svieža,
ovocná so šťavnatou kyselinkou.

1 dcl

1,40 €/
10 €
KARPATSKÁ PERLA Jagnet Veltlínske zelené
Malokarpatská oblasť, 2017, suché
Small Carpathian Region, 2017,dry
Víno slamovej farby s vôňou hrušky, zelené jablka,
doplnené tónmi muškátového oriešku. Chuť je stredne
plná, ovocno korenistá s pikantnou kyselinkou v závere.

1 dcl

1,40 €/
10 €

RUŽOVÉ VÍNO - ROSÉ WINE

SLOVENSKO-SLOVAKIA
KARPATSKÁ PERLA Cabernet Sauvignon Rosé
Malokarpatská oblasť, 2017, suché
Small Carpathian Region, 2017,dry
Ovocná vôňa, v ktorej dominujú čierne ríbezle, jahody,
maliny. Chuť je príjemná, ovocná s krémovou štruktúrou
podporenou sviežou kyselinkou.

1 dcl

1,80 €/
13€

ČERVENÉ VÍNA - RED WINES

SLOVENSKO-SLOVAKIA
KARPATSKÁ PERLA Jagnet André
Malokarpatská oblasť, 2013, suché
Small Carpathian Region, 2013,dry
Vôňa s intenzívnym ovocným prejavom. Chuť je stredne
plná, harmonická so jemnými tanínmi a príjemnou
kyselinkou.

KARPATSKÁ PERLA Jagnet Frankovka modrá
Malokarpatská oblasť, 2016, suché
Small Carpathian Region, 2016, dry
Vôňa čerešní ,sliviek a škorice. Chuť je ovocno korenistá s
tónmi horkej čokolády.

1 dcl

1,50 €/
11 €

1 dcl

1,50 €/
11 €

CHAMPAGNE

FRANCÚZSKO-FRANCE
CHAMPAGNE BOLLINGER Special Cuvée Brut
Champagne. biele/white, NV, Brut
Vôňa citrusov, nektariniek, briošky a vanilky. Chuť je
delikátna, šťavnatá, ovocná s dotykom vanilky a mliečnej
čokolády. Dlhý minerálny záver.

0,75l

90 €

ŠUMIVÉ VÍNA - SPARKLING WINES

SLOVENSKO-SLOVAKIA
Elesko Sekt Muškát žltý Sec
Tokaj, biele, Sec
Tokaj Region, white, Sec
Svetlo slamová farba s jemným perlením. Vôňa hrozna s
nádychom medu a lúčnych kvetov. V chuti ovocné so
sladším záverom.

0,75l

19 €

TALIANSKO-ITALY
HAMSIK WINERY Prosecco Frizzante
Treviso DOC, biele
Treviso DOC, white
Prosecco s jemným perlením, vôňou tropického ovocia a
kvetín, so sladšou ovocnou chuťou v skvelej harmónií.

0,75l

14 €

RAKÚSKO-AUSTRIA
MEINKLANG Prosa Frizzante BIO
Burgenland, ružové
Burgenland, rosé
Šťavnatá a nekomplikovaná, neznesiteľná ľahkosť pitia.
Je to veselé a svieže víno. Vhodné ako spoločník k
aperitívu či antipasti.

0,75

16 €

BIELE VÍNA - WHITE WINES

SLOVENSKO-SLOVAKIA
PAVELKA Château Zumberg Rizling vlašský
Malokarpatská oblasť, 2017, suché
Small Carpathian Region, 2017, dry
Príjemná ovocná vôňa. Harmonická, svieža chuť s
citrusovým záverom.
MRVA & STANKO Veltlínske zelené KRYO
Malokarpatská oblasť, 2016, suché
Small Carpathian Region, 2016, dry
Víno slamovej farby s jemnou ovocnou vôňou citrusov a
lúčnych kvetov. Chuť vína je ovocná s jemnými kyselinkami
a mandľovým záverom.
CHÂTEAU BELÁ Rizling rýnsky
Južnoslovenská oblasť, 2017, suché
South Slovakia Region, 2017, dry
Bohatý a komplexný Rizling s potenciálom pre vyzrievanie.
Marhuľovo kvetinová vôňa a termická chuť s dlhým
medovo - korenistým záverom.
BERTA Sauvignon
Južnoslovenská oblasť, 2016, suché
South Slovakia Region, 2016, dry
Vôňa má bylinkovo-ovocný charakter. Chuť je svieža,
ovocná so šťavnatou kyselinkou.
JURAJ ZÁPRAŽNÝ Chardonnay
Južnoslovenská oblasť, 2016, suché
South Slovakia Region, 2016, dry
Harmonické a elegantné víno s tónmi hruškového pyré
a tropického ovocia vo vôni a stredne plnou, ovocnou
chuťou.

0,75l

14 €

0,75l

16 €

0,75l

28 €

0,75l

17 €

0,75l

18 €

KASNYIK Four Days Rizling rýnsky
Južnoslovenská oblasť, 2016, suché
South Slovakia Region, 2016, dry
Víno bolo vyrobené bez použitia selektovaných
kvaseniek, enzýmov a iných prídavných látok. Nečírené,
nefiltrované. Slamová farba. Intenzívna vôňa zrelých
jabĺk, lipového kvetu a propolisu.
ŽITAVSKÉ VINICE Devín
Nitrianska oblasť, 2017, suché
Nitra Region, 2017, dry
Vo vôni dominuje žlté ovocie doplnené tónmi lúčnych
kvetov a agátového medu. Chuť nadväzuje na vôňu, je
ovocno korenistá s pokojným priebehom.
VÍNO NATURAL DOMIN & KUŠICKÝ
Tramín červený BIO
Stredoslovenská oblasť, 2013, suché
Central Slovakia Region, 2013 ,dry
Ušľachtilá plná ovocno korenistá vôňa doplnená tónmi
čajovej ruže. Chuť plynule nadväzuje na vôňu s bohatou
štruktúrou s dlhým záverom.
ELESKO Pálava 2
Malokarpatská oblasť, 2017, polosladké
Small Carpathian Region, 2017,medium sweet
Vôňa tropického ovocia, broskyne a ruží s dotykom
bieleho korenia. Chuť je plná, sladšia, ovocno-kvetinová s
muškátovými tónmi v dochuti.
BOTT FRIGYES Lipovina
Južnoslovenská oblasť, 2016, suché
South Slovakia Region, 2016, dry
Bohatá a intenzívna vôňa tropického ovocia, medu,
kvetov a dotykov korenia. V chuti svieže, harmonické,
príjemná kyselinka. Elegantná a mimoriadne lahodná
Lipovina.

0,75l

27 €

0,75l

22 €

0,75l

24 €

0,75l

22 €

0,75l

28 €

Marvla TINDO Albína
Nitrianska oblasť, 2015, suché
Nitra Region, 2015, dry
Toto víno sa mieša z 3 odrôd hrozna, ktoré jej „tvorcovia“
sa každý rok namiešať k svojmu ideálu. Leánka dodáva
ovocnosť a jemnú kyselinku. Ruland biely štruktúru, telo a
krémovosť. Tramín nádych muškátu a závanu korenia.
ČAJKOV Pesecká Leánka
Nitrianska oblasť, 2017, suché
Nitra Region, 2017, dry
Spontánne kvasené víno, zrelo 6 mesiacov s kvasinkami.
Prirodzene svieža, ľahká a rozmarná vôňa, s citrusovo lizátovým nádychom. Tvorenie sedimentu je prirodzená
vlastnosť a neznižuje jeho kvalitu.
VIAJUR Pinot Blanc
2017, suché
2017,dry
Zelenožltá farba vína. Kvetinová vôňa s marhuľovým
záverom a chlebovou kôrkou. Svieža a šťavnatá chuť
citrusového ovocia končí korenistou dochuťou. Víno je
šťavnaté, harmonické, s príjemnou horkosťou. Je stredne
dlhé a má suchý dozvuk.

0,75l

18 €

0,75l

20 €

0,75l

20 €

MAĎARSKO-HUNGARY
HEGYI-KALÓ PINCE Őrőkségűl
Eger, 2015, suché
Eger, 2015, dry
Zmes odrôd Rízlingu vlašského a Veltlínu zeleného.
Polovica množstva zreje v dubovom sude. Je to prírodné
víno, naplnené prírodnými kalmi a preto nie je úplne číre.
SZEPSY WINERY Furmint
Tokaj, 2015, suché
Tokaj Region, 2015, dry
Jemná vôňa, kde cítiť citrusy, hrozno, propolis a minerály.
Je to víno plné elegancie a zložitosti.

0,75l

17 €

0,75l

30 €

RAKÚSKO-AUSTRIA
WINZER KREMS Riesling „Von den Terrassen“
Niederösterreich, 2017, suché
Niederösterreich, 2017, dry
Priamočiary, expresívny rizling z terás. Vo vôni limetka,
zelené jablko a jemný dotyk lipového kvetu. Záver je
šťavnatý a stredne dlhý.
PICHLER-KRUTZLER Grüner Veltliner Dürnstein
Wachau, 2017, suché
Wachau, 2017, dry
Príjemná žltkastá farba so zelenými odleskmi v
meniskuse. Vo vôni môžeme cítiť exotické ovocie ako
grep či limetku. V chuti je stredne plné, výrazné svojimi
kyselinkami a príjemným podtónom bylín. Dochuť je plná
citrusových plodov.
MEINKLANG Sziklafeher BIO
Burgenland
Expresívne cuvée z kráľovskej odrody Juhfark s
očarujúcou vôňou lipového listu Harslevely /Lipovina/ a
rafinovano osviežujúcou minerálnosťou Rízlingu.
Parádne hlboké, povzbudzujúce a radostné vinko z
Maďarskej vulkanickej oblasti Somlo

0,75l

17 €

0,75l

22 €

0,75l

23 €

ČESKÁ REPUBLIKA-CZECH REPUBLIC
NESTAREC Killer Thurgau
Morava, 2015, suché
Morava, 2015, dry
Müller Thurgau, tak ako ho nepoznáte. Farba sýto žlta so
zelenými odleskami. Aromatika tráva, vinohradnícke
broskyne, čierne korenie. Telo subtílnejšie s mandľovou
dochuťou a nižšími kyselinkami. Čiastočná macerácia na
šupkách len 30% bolo pridaných do vylisovaného muštu.
Fermentácia prebiehala v otvorených kadiach. Následné
Killer vyzrieval v agátových sudoch. Nečírené,
nefiltrované a bez pridanej síry. 100% Naturálne víno!

0,75l

33 €

ČESKÁ REPUBLIKA-CZECH REPUBLIC
TRÁVNIČEK & KOŘÍNEK Vz/Pg
Morava, 2015, suché
Morava, 2015, dry
Víno má hlbšiu zlatistú farbu s dobrou viskozitou. Vôňa je
čistá vyzretejšia a dopĺňa plnú dlhú medovo korenitú
perzistentnú chuť hrozienok Rulandského sivého, s
nádychom vanilky a s ľahkou minerálnou dochuťou
Veltlinu zeleného.

0,75l

24 €

RUŽOVÉ VÍNA - ROSÉ WINES

SLOVENSKO-SLOVAKIA
VLADIMÍR HRONSKÝ Carmenet
Nitrianska oblasť, 2016,suché
Nitra Region, 2016, dry
Vôňa čerešňových kvetov, čiernych višní, kúsky červeného
melónu s ibištekom a mirabelkami. Expresívna chuť v sebe
ukrýva tóny zrelého granátového jablka, sušeného manga
s nádychom citrusov. Rovnováha zvyškového cukru a
kyselín.

0,75l

16 €

ČERVENÉ VÍNA - RED WINES

SLOVENSKO-SLOVAKIA
LIMBAVIN Pinot noir
Malokarpatská oblasť, 2015, suché
Small Carpathian Region, 2015,dry
Intenzívna vôňa lesných jahôd, ostružín, kože s jemným
dotykom vanilky. Chuť je ovocno korenistá s dobrou
harmóniou a so stredne mäkkými tanínmi.
MRVA & STANKO Cabernet Sauvignon
Južnoslovenská oblasť, 2015, suché
South Slovakia Region, 2015, dry
Víno rubínovo granátovej farby s výraznou ovocnou
vôňou s dominanciou čiernych ríbezlí a grafitu. Chuť
vína je koncentrovaná s tónmi kôstkového ovocia,
podporená výbornou štruktúrou kyselín a trieslovín.
KASNYIK Frankovka modrá
Južnoslovenská oblasť, 2016, suché
South Slovakia Region, 2016, dry
Tmavá purpurová farba. Vôňa kôstkového ovocia, černíc
a brusníc doplnená tónmi škorice a klinčekov. Chuť je
plná, ovocná s dobrou tanínovou štruktúrou a stredne
dlhým termickým záverom.
VÍNO SVETÍK Svätý Vavrinec
Nitrianska oblasť, 2013, suché
Nitra Region, 2013, dry
Víno vyrobené tradičným spôsobom, kvasené v
otvorených kadiach, fermentácia bez použitia kvasiniek,
dozrievanie v starom drevenom sude. Vôňa je postavená
na kôstkovom ovocí v hlbšej štruktúre s nádychom
slivkového lekváru, divej čerešni a horkej čokoláde.
ANGEL WINES Dunaj
Južnoslovenská oblasť, 2015, suché
South Slovakia Region, 2015, dry
Sýto rubínová farba, podmanivý buket sušených lesných
plodov a hladká, zamatová chuť zaručuje vašim zmyslom
očarujúci zážitok. Súhra vôní a chutí.

0,75l

28 €

0,75l

25 €

0,75l

26 €

0,75l

23 €

0,75l

25 €

C WINERY, ZOLTÁN KASNYIK Alibernet
Južnoslovenská oblasť, 2015, suché
South Slovakia Region, 2015, dry
Patrí medzi ľahké Alibernety, víno je tmavo červenej farby.
Je stredne plné, s vyšším obsahom trieslovín, ktoré pomaly
zrejú do neutrálnej hebkosti.

0,75l

21 €

MAĎARSKO-HUNGARY
VINCZE BÉLA Arcanum Egri Bikáver
Eger, 2009, suché
Eger, 2009, dry
Jeho vôňa je pikantná, farba rubínovo-červená. Chuť so
suchými, korenistými príchuťami a ovocím. Okrúhle
kyseliny, komplexná zrelosť, zamatová harmónia a jemné
triesloviny
HEGYI-KALÓ PINCE "SZEPTEMBER 7."
Szomolya, 2016, suché
Szomolya, 2016, dry
Zmes odrody Frankovky modrej, Turanu a Mediny. Zrelo v
dubovom sude. Prírodné víno s nízkym obsahom síry.

0,75l

25 €

0,75l

17 €

RAKÚSKO-AUSTRIA
ZULL LUST & LAUNE ZWEIGELT
Niederösterreich, 2015, suché
Niederösterreich, 2015, dry
Červené víno s atraktívnou vôňou kôstkového ovocia a
plodov moruše. Atraktívna chuť s dobrým ovocným
prejavom a stredne dlhým, korenistým zakončením.

0,75l

19 €

NITTNAUS Blaufränkisch Kalk & Schiefer
Neusiedlersee, 2015, suché
Neusiedlersee, 2015, dry
Hrozno pre Blaufränkisch pochádza z biodynamicky
riadeného vinárstva, charakterizovaného vápnom a
bridlicou na úpätí vinohradov Leithaberg. Intenzívna
rubínovo červená farba, chuť jemne pikantná, s
príjemnou ovocným charakterom.
MEINKLANG Blauburgunder BIO
Burgenland
Šťavnatý Pinot Noir s výbornou štruktúrou, ovocným
charakterom a harmonickými kyselinkami. Jemné
triesloviny a dlhý ovocný závere. Fermentácia s použitím
prírodných kvasiniek z vlastných viníc prebehla vo
veľkých sudoch a nerezových tankoch. Hrozno bolo
vypestované východne od brehu jazera Neusiedlersee
(Rakúsko – Burgenland).

0,75l

25 €

0,75l

28 €

ČESKÁ REPUBLIKA-CZECH REPUBLIC
ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINÁŘSKA
VELKÉ PAVLOVICE André
Morava, 2015, suché
Morava, 2015, dry
Odroda vyšľachtená pestovateľskou stanicou, ktorá
získava čoraz viac na obľube. Ide o kríženca Frankovky
a Svätovavrineckého. Víno charakterizuje sýto rubínová
farba s vysokou viskozitou. Vôňa a chuť lesných plodov,
prevažne čučoriedok je dokonale, zasnúbená s plným a
mohutným tanínom, ktorý zrením na fľaši vytvára
zamatovú dochuť.

0,75l

22 €

PRÍRODNE SLADKÉ VÍNO – SWEET WINE

SLOVENSKO-SLOVAKIA
J&J OSTROŽOVIČ Tokajský výber 5-putňový
Tokaj, 2013, sladké
Tokaj, 2003, sweet
Víno s klasickým tokajským prejavom. Výrazné vo vôni aj
chuti. Tóny sušeného ovocia, kávy a horkej čokolády. Dlhý,
medovo oxidatívny záver.

0,75l

30 €

