Vinná karta
Rozlévaná vína

Bílá vína Itálie

Bílá vína

Pinot Grigio, IGT .................................................... 0,75l .... 249,vinařství Terre di Rai
suché, plné víno, výrazně ovocité, s nevýraznou kyselinkou
a kulatým ovocným projevem v chuti, dochuť je středně dlouhá až
dlouhá

Pinot Bianco, suché, Itálie........................................ 0,1l ....... 28,Chardonnay, polosuché, Itálie ..................................0,1l ....... 28,-

Červená vína
Merlot, suché, Itálie.................................................. 0,1l ....... 28,Malbech, polosuché, Itálie.........................................0,1l ....... 28,-

Růžové víno
Salento Rosato, suché, Itálie......................................0,1l ...... 28,***

Tramín červený, IGT ...............................................0,75l .... 299,vinařství Ca di Rajo
suché, při prvním přivonění lze objevit vůni čajové růže a litchi,
v chuti je víno bez výrazné kyselinky, dochuť je středně dlouhá
***

Červená vína Morava

Šumivá vína
Bohemia Sekt Demi Sec ....................................... 0,75l ......229,polosuché, se středně plnou květnatou vůní a svěží chutí
Bohemia Sekt Brut ................................................ 0,75l ......229,suché, se svěží vůní a harmonickou chutí s jemným perlením
Prosecco, DOC Treviso, frizzante .………………….… 0,75l ….. 249,suché, středně plné perlivé víno, svěží, lehčí, s květinovými tóny
v buketu a živou kyselinkou
***

Bílá vína Morava
Ryzlink vlašský, moravské zemské víno ................. 0,75l ….. 199,BMVinařství
suché, lehčí typ bílého vína se živou kyselinkou, v buketu naleznete
tóny připomínající čerstvě posečenou trávu, v chuti je víno živé se
středně dlouhou dochutí
Rulandské šedé, moravské zemské víno … ..............0,75l ….. 199,BMVinařství
polosladké bílé víno, v buketu lze najít tóny tropického ovoce, v chuti
nasládlost připomínající přezrálé ovoce, dochuť středně dlouhá
Sauvignon, VOC Znojmo ............………………...... …. 0,75l ….. 249,vinařství Piálek a Jäger
polosuché bílé víno, v buketu připomínající angrešt a vinařské
broskve, v chuti působí sladěným dojmem díky vyšší kyselince
a vyššímu zbytkovému cukru
Chardonnay, pozdní sběr ..........…… ....................... 0,75l ..… 299,BMVinařství
suché, v buketu lze najít přezrálé mango a banány, v chuti víno
působí suchým ale sladěným dojmem
Sylvánské zelené, pozdní sběr ……................……. 0,75l ….. 299,vinařství Pechor
polosuché, ve vůni tohoto vína lze objevit bylinné tóny, v chuti
potom chuť připomínající rukolu a zelená jablka, ve víně je velmi
pěkně zakomponovaná živá kyselinka v kombinaci s lehkým
zbytkovým cukrem

Modrý Portugal, moravské zemské víno .................0,75l .... 199,BMVinařství
suché, lehké, ovocité víno se středně dlouhou dochutí a nevýraznou
tříslovinou, v buketu i chuti se promítají tóny připomínající třešně
Zweigeltrebe, moravské zemské víno … .............…. 0,75l ..… 199,BMVinařství
suché, lehčí typ červeného vína s ovocito-kořenitým projevem
připomínající višně s hřebíčkem a středně dlouhou dochutí
Cabernet Moravia, pozdní sběr ……........................ 0,75l .... 299,vinařství Štěpán Maňák
suché, plnější typ červeného vína, v buketu lze najít dřevité tóny,
přezrálé švestky a paprikovo - zemité tóny, v chuti jsou poznat lehké
třísloviny v kombinaci s ovocitou chutí připomínající švestky
***

Červená vína Itálie, Španělsko
Quebrada Tempranillo, D.O.Rioja ……................ …. 0,75l ..… 249,vinařství Vinos Para Ti, Španělsko
suché, drsnější, plnější červené víno s výraznou kyselinkou
a tříslovinou a delší dochutí
Filetto Chianti, DOCG …….........…...................... …. 0,75l ..… 299,vinařství Poggio Nicchiaia, Itálie
suché, typické červené italské víno, aromatické v buketu i chuti,
s výraznější tříslovinou, plné, robustní, suché s delší dochutí
Querientes Crianza, crianza …............................ …. 0,75l ..… 299,vinařství Vinos Para Ti, Španělsko
suché, velmi plné víno, velmi výrazné, jde zde cítit tón sudu,
ve kterém toto víno zrálo, ovocité s dřevitým projevem, středně
výraznou tříslovinou a dlouhou dochutí

