
Šampanské a šumivé vína
Champagne and Sparkling wine

HUBERT L´ORIGINAL
12,90€

Akostné šumivé víno (0,75l)
Sparkling wine (brut, demi-sec)

Šumivé víno typické jemným perlením, decentnou biskvitovou 
vôňou a delikátnou chuťou.

CASATO UNICO DOC
14,90€

Prosecco (0,75l)
Jemne aromatický s príjemnou chuťou žltých jabĺk a hrušiek. Prítomná

 jemná vôňa agátového kvetu 

VIGNA DEL CUC CASE BIANCHE DOCG
22,50€

Prosecco (0,75l)
Známe vinárstvo Case Bianche ponúka výnimočne kvalitné , harmonické 
Prosecco s jemnou finesou , veľkou perzistenciou chuti a dlhým perlením

BEPINDETO SUPERIORE DOCG  
27,50€

Prosecco (0,75l)
 Výnimočný produkt, plný tónov jabĺk, hrušiek a marhúľ , v pozadí sa objavia 

tóny ruží a akácií. Odroda Glera sa tu prejaví v plnej kráse a harmónii

DOM PERIGNÓN VINTAGE
220,0€

Champagne – Millésime (0,75l)
Dom Pérignon je prestížne cuvée značky Moët & Chandon.

Nádherné dlhotrvajúce perlenie, elegantné šampanské s príjemnými
biskvitovými tónmi, ktoré sú však doplnené prekvapivou sviežosťou a ovocnosťou



Slovenské vína prívlastkové biele
Slovak quality wines with attributes white

RÍZLING RÝNSKY r. 2014
18,90€

Nichta
Neskorý zber, suché (0,75l)

Víno má reduktívny odtieň žlto-zelenej farby. 
Vo vôni jemný náznak vinohradníckych broskýň, rozkvitnutá lipa a plásty včelieho medu. Chuť pôsobí

šťavnato, je ovocno-svieža s prítomnosťou žltého dužinatého ovocia. V dochuti sa smelo ihrajú
pikantné kyseliny.

RULANDSKÉ ŠEDÉ r. 2013
16,50€

Mavin Pezinok 
Výber z hrozna, suché (0,75l)

 Farba vína má zlatisto zelenkavý odtieň. V aróme vína nájdeme intenzívny prezretý banán 
v čokoláde a pomaranč. Chuť vína kopíruje aromatické vnemy, pričom je dlhá, 

istá a harmonická. 

SAUVIGNON r. 2013
12,50€

Pivnica Orechová
Výber z hrozna, suché (0,75l)

Víno má iskrivú zelenožltú farbu. V širokej ovocnej vôni dominuje aróma vinohradníckej broskyne
a záhradného ovocia ako egreš i marhuľa. Pekne je vyvážená harmónia vône a chuti.

CHARDONNAY r. 2013
13,50€

PD Mojmírovce
 Neskorý zber, suché (0,75l) 

Víno žltozeleného farebného odtieňa s vôňou zeleného jablka a prezretého banánu. Ušľachtilú
a plnú chuť dopĺňajú kúsky tropického ovocia, žltej dyne a excelentná kyselinka.

VELTLÍNSKE ZELENÉ r. 2013
11,90€

Víno NICHTA, Čajkov
Neskorý zber, suché (0,75l)

Víno s typickým odrodovým charakterom, vo vôni i v chuti harmónia dozrievajúcich ovocných tónov,
s dlhou grepovou dochuťou.



Slovenské vína prívlastkové 

červené
Slovak quality wines with attributes red

ALIBERNT r. 2011

21,90€
Rodinné vinárstvo Kasnyik, Strekov

Selection, suché (0,75l)
Farba je sýta, až atramentovo – fialová. Aróma ríbezlí je doplnená kávovým 

 Charakterom.Chuť vína je dobre štruktúrovaná, pekne zaguľatená s príjemnou 

 tanínovou zložkou a dlhou dochuťou. Víno zrelo 10 mesiacov v dubových sudoch, 

hrozno bolo zberané z 34. ročného vinohradu

DUNAJ D.S.C r.2012

15,50€
Elesko Modra

Výber hrozna, suché (0,75l)

Víno jasnej bordovo červenej farby s purpurovým viskóznym okrajom zaujme 

Príťažlivou chuťou koncentrovanou arómov boroviev, černíc a kôstkovic bazy čiernej

  Plnú ovocnú chuť osviežujú tóny tóny višní,

čiernych ríbezlí  a v dochuti pôsobivé

šťavnaté triesloviny v spojení s plnším ovocným extraktom

CABERNET SAUVIGNON r. 2014

18,80€
Mavín Martin Pomfy

Akostné, suché (0,75l)

Cabernet Sauvignon je tmavo granátovej farby, s typickou vôňou 

čiernych ríbezlí sprevádzanou v závislosti na zrelosti hrozna i vína vôňami 

čerešní, černíc, cédrového dreva i marmelády.



Slovenské vína prívlastkové 
červené

Slovak quality wines with attributes red

Dunaj r. 2013
26,50€

Víno NICHTA, Čajkov
Bobuľový výber, suché (0,75l)

                      Chuť príjemne zamatová, horko – mandľový buket, výrazné triesloviny v peknom spojení
s kyselinami.

CORPUS ČERVENý r.2013
16,50€

Vinárstvo Strekov
Akostné, suché (0,75l)

            Vyrovnaná kupáž s prevahou Alibernetu s herbálnymi tónmi ročníka doplnená 
jemnou ovocnosťou Modrého portugalu.
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