
VÍNA
WINES



Col Sandago Prosecco Extra Dry
Lehké a elegantní. Light and classy dry Prosecco.

1 dcl 68 Kč
Lahev / Bottle 476 Kč

                             

Crémant de Bourgogne Blanc — Lamblin
Luxusní šumivé víno z odrůd Pinot Noir, Chardonnay 
a Aligoté. Rich, smooth and luxurious sparkling wine
from the Chablis region.

1 dcl 76 Kč
Lahev / Bottle 532 Kč

                             

Custoza
Vinice v malé vesničce Custoza v obci Sommacampagna 
jihovýchodně od jezera Lago di Garda. Víno slámově 
žluté barvy se světle zelenými odlesky. Lehké ovocné 
aroma meruněk, špendlíků a žlutých květů. V chuti zralé 
ovoce, lehce štiplavé, vyvážené. 
Small Italian wine-growing area close to Sommacampagna.
Light, yellow-coloured wine with a touch of apricots.

1,5 dcl 86 Kč
Lahev / Bottle 310 Kč

                             

Riesling St. Urbans-Hof
Riesling z údolí řeky Mosely. Vůně květin, jablka a citrusů,
v chuti pěkně ovocné s minerálními tóny z moselské břidlice. 
Skvělé samotné nebo jako doprovod k lehkým nebo pikantním 
pokrmům. 
Semi sweet wine from the Mosel valley. Refreshing and fruity, 
with a fi ne mineral edge that is typical of the region.

1,5 dcl 86 Kč
Lahev / Bottle 365 Kč

                             

Bourgogne Aligoté — Lamblin
Víno vyráběné ze stejnojmenné odrůdy „Aligoté“. 
Má nádhernou světle zlatou barvu. Je velmi ceněno pro
svůj temperament a lehkost. Vůně připomíná grapefruit,
zelené jablko a citron.
Crisp and fl inty. Attractive fruit cocktail and fl oral 
aromas and fl avors that turn sharp at the fi nish.
Very interesting wine.

1,5 dcl 89 Kč
Lahev / Bottle 350 Kč

Côtes-du-Rhône Rosé — Rocca Maura
Suché růžové víno ze známé vinařské oblasti.
Velmi osvěžující s krásným plným buketem.
Dry Rosé from the world’s best known wine growing area,
with full bouquet and fruity undertones.

1,5 dcl 86 Kč
Lahev / Bottle 330 Kč

                             

Monte del Frà Bardolino — Veneto
Suché červené víno z nejlepší vinařské oblasti Itálie – u obce 
Sommacampagna jihovýchodně od jezera Lago di Garda. 
S vůní třešní, malin, jahod, ale také černého pepře a skořice.
Dry red wine from one of the most exquisite wine-growing 
areas in Italy ‒ Sommacampagna village, located southeast of 
Lake Garda. With a touch of cherry, strawberry, black pepper 
and cinnamon.

1,5 dcl 86 Kč
Lahev / Bottle 330 Kč

                             

Lirac Rouge — Rocca Maura
Syrah a Grenache, suché, hladké, s lehkými tóny tabáku 
a sušeného ovoce. Notes of both tobacco and dried fruits,
soft  and comfortable.

1,5 dcl 89 Kč
Lahev / Bottle 350 Kč

                             

Andreucci Chianti Colli Senesi DOCG 
„Giobatta“
Klasické Chianti s teplými, tmavými tóny.
Old school Chianti. Dark fruit, acidic but full bodied.
Nose is intense and lovely, with tobacco and rich ripe fruit.

1,5 dcl 89 Kč
Lahev / Bottle 356 Kč

                             

Stolní víno bílé
House Wine White 2 dcl 63 Kč

Stolní víno červené
House Wine Red 2 dcl 65 Kč

Naše stolní vína jsou od italské fi rmy Parolvini,
obsluha Vám s radostí poskytne informace o tom,
které odrůdy naléváme dnes.
Our House wines are from the Italian Parolvini company.
Our staff  will inform you which sort we are serving today.
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