Rozlievané víno – House wine
Biele víno – White wine
Slovensko – Slovakia
Karpatská Perla, Šenkvice
Veltlínske zelené
0,1 l
1,10 €
akostné biele suché
0,75 l
8,20 €
Farba vína je intenzívna, zlatožltá so stredne viskóznym okrajom. Krásna prírodná vôňa
vína je prezentovaná miernym nádychom pokosenej trávy s bielym korením. Chuť vína je
svieža citrusová s pekne harmonickými kyselinkami. Dochuť vína je stredne intenzívna.
****

St.Petrus Vini
Rizling Vlašský
0,1 l
1,10 €
akostné biele suché
0,75 l
8,20 €
Dominantné víno nášho regiónu, na Slovensku je druhou najrozšírenejšou odrodou
Rizling vlašský dáva v dobrých polohách typické odrodové vína, s mierne zvýšeným
obsahom kyselín, jemným odrodovým buketom a vôňou pripomínajúcou horké mandle.
****

Ružové víno – Rose wine
Slovensko – Slovakia
Karpatská Perla, Šenkvice
Cabernet Sauvignon rosé
0,1 l
1,50 €
akostné ružové suché
0,75 l
10,90 €
Víno vyrobené z vyzretého hrozna s krásnou staroružovou farbou. V ovocno – kvetinovej
vôni dominujú tóny žihľavy a bazového kvetu. Mimoriadne svieža citrusová chuť je
doplnená šťavnatou kyselinkou.
****

Červené víno – Red wine
Slovensko – Slovakia
Karpatská Perla, Šenkvice
Frankovka modrá
0,1 l
1,20 €
akostné červené suché
0,75 l
8,60 €
Víno červeno - rubínovej farby s mladým, ﬁalkastým odleskom a strednou viskozitou na
okraji. V jeho bohatej ovocnej vôni prevládajú stopy kôstkového ovocia so sladkým
korením na pozadí. Chuť vína je intenzívne ovocná a pekne vyvážená s nevtieravým
tanínom v závere.
****

St.Petrus Vini
Merlot
0,1 l
1,20 €
akostné červené suché
0,75 l
8,60 €
Korenisté pikantné, typická je sladkastá vôňa čiernych čerešní či kompótu, ktorá je pri
zrení doplňovaná vôňou sliviek. Merlot je veľmi stará odroda vinnej révy, u nás na
Slovensku zaregistrovaná nie je, napriek tomu je značne populárna.

Biele víno – White wine
Slovensko – Slovakia
Marvla Tindo
Chardonnay, 0,75 l, r. 2012
akostné biele suché
22,00 €
Víno je spracované metódou sur – lie, pri nej sa necháva mladé víno, po skončení
kvasného procesu určitý čas odležať na odumretých kvasinkách. 14 mesiacov zrelo v
dubovom sude na kaloch. Vôňou pripomína vanilku, prezretý žltý melón a toast. Má
vynikajúcu plnú chuť.
****

Château Belá
Rizling rýnsky L9, 0,75 l, r. 2011
výber z hrozna biele polosuché
25,00 €
Jedna z najušľachtilejších odrôd na svete. Farba vína je zelenožltá. Tento rizling je skôr
minerálneho typu, s typickou lipovou a kvetinovou arómou. V chuti je plný, korenistý,
s dlhotrvajúcou dochuťou. Chateau Belá je legenda slovenského vinárstva, ktorá obohatí
každú príležitosť.
****

Bott Frigyes
Pinot Blanc, 0,75 l, r. 2013
akostné biele suché
19,00 €
Buket vína na prvý dojem zaujme svojou ovocnou aromatikou, ako tóny žltého jablka, hrušky avšak po prevetraní sa nám predstavuje aj ﬂorálna, kvetinová aróma doplnená v pozadí
o medové nuansy. V chuti vína prevláda mineralita vína spojená s hravými kyselinkami.
****

Berta
Rizling vlašský, 0,75 l, r. 2014
akostné biele suché
15,00 €
Víno zlatistej farby so zelenkavým nádychom. V koncentrovanej a sviežej vôni sa objavujú
znaky citrusových dužín a vinohradníckej broskyne. Chuť vína je výrazne ovocná, citrusovo-korenistá s dlhou, limetkovo-medovou dochuťou.
****

Žitavské vinice
Sauvignon, 0,75 l, r. 2014
akostné biele suché
19,00 €
Zelenkavá farba, vôňa je omamná, plná ovocných aróm najmä vinohradníckej broskyne,
doplnená o tóny medovky a iných byliniek. Chuť je harmonická, nadväzuje na vôňu a je
dotvorená živou, šťavnatou kyselinkou. Dochuť je nádherne čistá a veľmi, veľmi dlhá.
****

Nichta Circum
Feteasca regala, 0,75 l, r. 2014
neskorý zber biele suché
15,00 €
V jeho výraznej hroznovej vôni v úvode je podčiarknutá primeraná a osviežujúca korenistosť. Chuť vína je sprevádzaná živou a primeranou kyselinkou a ľahkou stopou po mandliach v závere. Dochuť vína je dlhšia.

Nichta Circum
Devín, 0,75 l, r. 2014
neskorý zber biele suché
15,00 €
Krásna zelenožltá farba , nádherný korenistý buket a jemná chuť plná ovocia. Okúzľujúca
vôňa kvetov a citrusov je podtrhnutá šťavnatosťou južného ovocia v chuti. Ideálne ako
spoločník na teplé letné večery a ku grilovačke.
****

Mrva & Stanko, Šenkvice
Veltlínske zelené, 0,75 l, r. 2014
akostné biele suché
13,00 €
Víno zelenožltej farby, s jemnou ovocnou vôňou zeleného ovocia a lúčnych kvetov. Chuť vína je lahodne ovocná, s jemnými kyselinami a horkastými odrodovými mandľovými tónmi.
****

Karpatská Perla
Varieto Pinot Gris, 0,75 l, r. 2013
výber z hrozna biele suché
16,00 €
Hrozno z tejto odrody pochádza z nášho vinohradu Suchý Vrch s hlinitou pôdou so sprašovým podložím. Zlatistá farba a výrazná vôňa záhradného ovocia s jemným orieškovým tónom vystihuje charakter tohto vína. Okrem ovocnej chute žltého melónu víno zaujme svojou plnosťou a príjemnou uhladenou dochuťou.
****

Pavelka
Rizling rýnsky, 0,75 l, r. 2014
výber z hrozna biele suché
15,00 €
Je to odroda, ktorá sa do pezinských viníc dostala až z horného toku Rýna. Víno má ovocno-lipový buket, rokmi čoraz kvalitnejší. V dobrých ročníkoch cítiť až "petrolejovú" chuť.
Toto víno je krásny predstaviteľ pezinského terroir.
****

VÍNO NATURAL Domin & Kušický
Tramín červený BIO, 0,75 l, r. 2011
výber z hrozna biele suché
19,00 €
Tramín z kraja, kde táto odroda patrí, do hlbokých ílovitých pôd, na miesta končiacej Krupinskej vrchoviny. Buket rozkvitnutej horskej lúky z okolia Modrého Kameňa. Divé žlté
ruže prechádzajú do tónov agátových kvetov a vôní ostatnej nízkorastúcej kveteny.
****

Tokaj Macík Winery TOKA J CLASSIC
Tokajský výber 3-putňový, 0,5 l, r. 2003
akostné biele sladké
23,00 €
Tri putne hrozienok - cibéb napadnutých ušľachtilou formou plesne BotrytisCinerea Persoon sa zalievajú 136 l samorodného suchého vína. Príjemne sladká hrozienkovo - medová
vôňa s chuťou exotického ovocia, ale aj sušených fíg. Typický tokajský charakter vína aj v
dochuti.

J&J Ostrožovič Abbrevio Collection
Muškát žltý, 0,75 l, r. 2014
akostné biele suché
12,00 €
Farba vína je slamovo žltá. Vôňa je veľmi harmonická s kvetovinou a herbálnymi tónmi.
V chuti môžeme cítiť med a plást. Táto odroda Najvzácnejšia tokajská odroda s prekrásnym kvetnatým buketom a harmonickým prejavom.
****

Žitavské vinice
Pinot Gris 27, 0,375 l, r. 2012
akostné biele suché
23,00 €
Víno má nádhernú zelenkavú farbu. Vôňa je intenzívna, plná medu a ovocia. Chuť je
lahodná a bohatá dokonale harmonická. V predlhom závere možno nájsť tóny lúčneho
medu a džemu z jadrového ovocia.
****

Biele víno – White wine
Rakúsko - Austria
Domäne Wachau
Riesling von den Terrassen, 0,75 l, r. 2014
biele suché
21,00 €
Víno má žltú farbu s ľahkým zelenkavým odtieňom. V aromatike nachádzame, ovocné tóny
najmä grapefruity a marhule. Chuť je plynulá a plná kôstkového ovocia. Kto obľubuje
svieže a lahodné rizlingy, nech neváha a dá si tento typický wachauský skvost.
****

Laurenz V.
Singing Grüner Veltliner, 0,75 l, r. 2013
biele suché
19,00 €
Farbou lákavé víno sa vyznačuje korenistými a exotickými grapefruitovo - ananásovými
stopami. Veľmi priezračné a šťavnaté kyseliny robia z tohto vína veľmi príjemný zážitok, v
dochuti tiež objavujeme horké mandle a zelené korenie.
****

Biele víno – White wine
Maďarsko - Hungary
Spiegelberg
Couvée Hroznový sobáš, 0,75 l, r. 2008
biele suché
19,00 €
Hroznová zmes, Juhfark, Furmint ,Rizling vlašský, 5 ročné zrenie v drevených sudoch.
Ročník 2008 bol jeden z najlepších v oblasti. Aróma pripomína skôr sušené ovocie a
hokaido nasladkasté. Chuťovo suché , okrúhle kyseliny, naplní ústnu dutinu a dlhodobo
dozrieva.

Ružové víno – Rose wine
Slovensko - Slovakia
Berta
Cabernet sauvignon, 0,75 l, r. 2014
akostné ružové suché
14,00 €
Víno iskrivej ružovej farby s presvedčivým aromatickým prejavom zrelých malín a jahôd.
Tie sú v chuti doplnené o zrelú čerešňu, s harmonickou štruktúrou kyselín v dlhej, ovocnosmotanovej dochuti.
****

Červené víno – Red wine
Slovensko - Slovakia
Strekov 1075 Classic
Frankovka modrá, 0,75 l, r. 2013
akostné červené suché
21,00 €
Korenisto - herbálne tóny vína sú podporené pevnými kyselinkami. Podmanivé ovocné tóny
sú sprevádzané typickou strekovskou zemitosťou. Víno vyrobené tradičnou metódou bez
použitia selektovaných kvasiniek, enzýmov a iných prídavných látok.
****

Kasnyik Selection, Strekov
Svätovavrinecké, 0,75 l, r. 2013
akostné červené suché
19,00 €
Víno s tmavo-rubínovou farou a veľkým telom, ktoré svojou vôňou po lesnom ovocí,
sušených slivkách a korení, dozaista očarí každého. Na odrodu výrazná chuť nesie v sebe
stopu černíc a sliviek, obohatenú o horké kakao.
****

Château Belá
Alibernet, 0,75 l, r. 2012
neskorý zber červené suché
25,00 €
Mohutne pôsobiace ﬁalovo - bordové farebné odtiene. Vôňa a chuť tmavých lesných plodov, kúsok čiernej ríbezle a špeciﬁcká zamatová dochuť dávajú vínu excelentný charakter.
Víno z veľmi teplého ročníka a ideálne k divine alebo zrejúcim syrom.
****

Pavelka
Dunaj, 0,75 l, r. 2013
výber z hrozna červené suché
17,00 €
Vôňa vína je výrazne koncentrovaná s nádychom prezretých višní v čokoláde a likéru z černíc. Chuť vína je pekne vyvážená, zaguľatená a vďaka dozrievaniu v dubovom sude v ňom
pociťujeme sladkasté taníny a dlhú dochuť po višňovom likéri.
****

Karpatská Perla
Varieto Frankovka modrá, 0,75 l, r. 2012
výber z hrozna červené suché
15,00 €
Vôňa je ovocno-korenistá s tónmi škorice, červeného bobuľového ovocia, sušenej slivky, či
horkej čokolády. V chuti je to vyvážené víno, harmonické a korenisté. Víno zrelo 8
mesiacov v amerických a francúzskych barrikových sudoch.

Žitavské vinice
Noir Cuvee, 0,75 l, r. 2012
akostné červené suché
25,00 €
Hrozno bolo šetrným spôsobom spracované, vďaka čomu je víno mimoriadne mohutné a
koncentrované. Po dvanásť mesačnom zrení v nových barrikových sudoch získalo víno
úžasnú a príťažlivú ovocnú aromatiku. Toto unikátne víno spĺňa všetky predpoklady na
dlhodobé skladovanie.
****

VÍNO NATURAL Domin & Kušický
Rulandské modré, 0,75 l, r. 2011
výber z hrozna červené suché
25,00 €
Malinovo-tehlové farebné záblesky, vysoký extrakt a alkohol, ale nižšie kyseliny z prezretia
posúvajú toto víno z našich zemepisných šírok do diaľav optimálnych pre červené víno.
Vyniká hodvábnosťou a vláčnosťou tela s bohatou impresiou vnemov z kytice lesných
prezretých bobúľ.
****

Červené víno – Red wine
Česká republika – Czech republic
Šlechtitelská stanice vinářská, Velké Pavlovice
Agni, 0,75 l, r. 2014
červené suché
15,00 €
Odroda vznikla krížením našej odrody André a Orsai Oliver. Farba vína je rubínovo červená s nádychom ﬁalova. Vôňa typická, muškátová a dozvukom prezretého ovocia. Chuť
sladšie príjemná. Je vhodné k syrom a čerstvému ovociu, poprípade so sladkými, najmä
orechovými dezertami.
****

Červené víno – Red wine
Rakúsko - Austria
Rosi Schuster
Blaufrankisch, 0,75 l, r. 2013
červené suché
19,00 €
Intenzívna červeno-rubínová farba. Komplexná a intenzívna vôňa je príkladne vyzretá,
jemne sladká s dominantnosťou čerešní a višní. Chuť vína je plná a bohatá, prelínajú sa v
nej jemné zemité nuansy. Chuť je podporená zamatovými tanínmi.
****

Zull Lust & Laune
Zweigelt, 0,75 l, r. 2012
červené suché
18,00 €
Farba vína je intenzívne tmavo-červená. Chuť a vôňa je po horkej čokoláde, dopĺňaná
korením s vyváženými tanínmi podporovanými jemnou kyselinkou. Toto víno je klasický
predstaviteľ rakúskych ovocných červených vín.

Červené víno – Red wine
Maďarsko - Hungary
Arcanum
Cabernet Franc, 0,75 l, r. 2009
červené suché
23,00 €
Farba gránitová s ﬁalkastým okrajom. Vôňa je silná , tmavá,maliny a černice. Chuť je
vyrovnaná ,zo všetkého je dosť, napriek tomu sa nevnucuje.
Baroková hojnosť a radosť zo života.
****

Ríbezľové víno – Black currant wine
Slovensko - Slovakia
Pereg
Couvée čierny Pereg, 0,75 l
19,00 €
Scelením dvoch starostlivo vybraných vín z čierneho bobuľového ovocia vzniklo excelentné
couvée s intenzívnou rubínovo – červenou farbou, s podmanivou vôňou plnou ríbezľových
tónov a čiernych bobúľ arónie.
****

Šumivé vína a šampanské
Slovensko - Slovakia
Vinárstvo Hubert Sereď
Hubert Club
polosladké

12,00 €
****

Vinárstvo Hubert Sereď
Hubert de Luxe
sladké

14,00 €
****

Francúzsko - France
Champagne
Bollinger Rosé Brut, 0,75l, AOC
šampanské ružové suché
90,00 €
V jeho impozantnom bukete dominujú krémové stopy červeného ovocia, červených ríbezlí
so sladkastou medovou koncovkou. Chuť vína je komplexná, plnšia, zvodná s opätovným
nádychom červeného ovocia s nevtieravou kyselinkou v závere. Dochuť vína je perzistentná.
****

Taliansko - Italy
Terra Serena
Prosecco Frizzante, 0,75l, DOC, r. N/V
biele suché
18,00 €
Aróma je vyrovnaná, ovocného charakteru po zrelom bobuľovom ovocí. V chuti je plné,
s príjemnou dochuťou, sviežimi kyselinkami, ovocnosťou zrelého tropického ovocia a príťažlivou jemnou zamatovosťou a predlhou minerálnou dochuťou.

