
ŠUMIVÁ VÍNA / SPARKLING WINES 

VINSELEKT MICHLOVSKÝ, RAKVICE       
CHARMAT DE VINSELEKT  BRUT  0,75 L   280 KČ  
 

ITÁLIE           
FRESCHELLO FRIZZANTE ROSÉ    0,75 L   280 KČ  
 
PROSECCO BOSCA FIVE STAR DOC   0,75 L  380 KČ 
 

CHAMPAGNE          
CUVÉE RÉSERVÉE BOUCHE BRUT   0,75 L  950 KČ 
VEUVE CLICQUOT  BRUT   0,75 L             2.200 KČ 
VEUVE CLICQUOT  ROSÉ   0,75 L             2.200 KČ 
 

ROZLÉVANÁ VÍNA / WINES BY THE GLASS  

BÍLÁ / WHITE          
DENNÍ NABÍDKA /DAILY OFFER              0,10 L  35KČ 
 

RŮŽOVÉ / ROSÉ         
DENNÍ NABÍDKA / DAILY OFFER   0,10 L  35KČ 
 

ČERVENÁ / RED                     
DENNÍ NABÍDKA / DAILY OFFER   0,10 L  35KČ 
 

PROSECCO / SPARKLING WINE       
DENNÍ NABÍDKA / DAILY OFFER          0,10 L  40KČ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BÍLÁ VÍNA / WHITE WINES 

   VINAŘSTVÍ STARÝ VRCH, HUSTOPEČE  
RULANDSKÉ ŠEDÉ     0,75 L  310 KČ 
POZDNÍ SBĚR / LATE HARVEST  SUCHÉ / DRY 
Víno zlatavé barvy s jemnou charakteristickou medovo pomerančovou vůní a 
chutí.  

… 
Wine of golden color with a delicate characteristic honey-orange aroma and taste. 
 

 

                                                               VINAŘSTVÍ TETUR, V. BÍLOVICE 
TRAMÍN ČERVENÝ     0,75 L  330 KČ 
POZDNÍ SBĚR / LATE HARVEST  POLOSUCHÉ / SEMI DRY 
Víno intenzivně zlatožluté barvy. Vůně je bohatá, omamující s tóny čajové růže, 
skořice a květů pomeranče. Typické aroma i chuť jsou podpořeny harmonií mezi 
cukrem a kyselinkou. Chuť je podbarvena sladce medovými tóny rozinek.      

… 
The wine of intensive gold-yellow colour. The smell is rich, narcotic with tones of 
tea rose, cinnamon and blooms of orange tree. Typical aroma even taste are 
buttressed of harmony between sugar and acid. The tase is tinge by sweetly honey 
tones of raisins. 
 

                                                                  VINAŘSTVÍ REISTEN PAVLOV 
RYZLINK VLAŠSKÝ     0,75 L  350 KČ  

KABINET / CABINET   SUCHÉ / DRY 
Víno má krásnou zlatavě zelenkavou barvu. Ovocná vůně je doplněna jemným 
lipovým nádechem. V chuti je lehce kořenitý, příjemně svěží s nevtíravou 
kyselinkou.  

… 
Beautiful golden=green colour. Fruity fragrance is supplemented by subtle 
linden nuance. Slightly spicy taste, pleasantly fresh, with discreet acids.  
 

            VINAŘSTVÍ OMASTA BOLERADICE 
PÁLAVA      0,75 L  350 KČ 

POZDNÍ SBĚR / LATE HARVEST  POLOSLADKÉ / SEMI SWEET 
Ve vůni se projeví banánové, citrusové a muškátové tóny. Chuť je medová,  
harmonická, středně plná, s lehkou kyselinkou na konci. Toto víno může být 
dobrým průvodcem celého večera ,velmi se líbí ženám. 

… 
The smell of banana, citrus and nutmeg tones. The taste is honey, harmonious, 
medium full, with light acidity at the end. This wine can be a good guide for the 
whole evening, very fond of women. 
 
 



 

ITÁLIE / ITALY 
PINOT GRIGIO ICASTELLI    0,75 L  295 KČ 
VENEZIA     SUCHÉ / DRY 
Bílé suché víno jemně nažloutlé barvy se zelenými odlesky. Aroma připomíná 
tropické ovoce s jemným nádechem broskví. Chuť je lahodná s harmonicky 
vyváženým obsahem kyselin a bezcukerných extraktů.  

… 
White, dry wine with slightly yellowish colour and greenish nuances. The fragrance 
reminds a tropical fruit with a tint of peach. The taste is delicious with 
harmonically balanced acids and sugar-free extracts.  
 

GAVI DI GAVI DOCG CASA ERNESTO    0,75 L  395 KČ 
PIEMONTE     SUCHÉ / DRY 
Barva bledě slámová se zelenými odlesky. Víno s ovocným a delikátním buketem 
se suchou a osvěžující chutí a dlouhým závěrem.  

… 
Colour is light straw yellow with greenish hints. The taste is fruity with delicate 
fragrance and dry, fresh taste with long aftertaste.  

NĚMECKO / GERMANY 

RIESLING  BAMBERGER     0,75 L   395 KČ 
NAHE     SUCHÉ / DRY 
Světle žlutá barva. Ve vůni broskve, banány a maracuja. Perfektně vyvážený ryzlink 
s elegantními minerálními tóny. 

… 
Light yellow colour. Peaches, bananas and maracuja in the taste. Perfectly 
balanced Riesling with elegant mineral tones. 
 

RAKOUSKO / AUSTRIA 
 

GRÜNER VELTLINER FINK    0,75 L  395 KČ 
ALTE REBEN - WACHAU   SUCHÉ / DRY 
Jemné víno s ovocnou vůní, žlutozelenou barvou a svěží kyselinkou. Má lahodnou 
kořenitě mandlovou chuť. Doporučujeme podávat k zeleninovým salátům, sýrům, 
ale i k smaženým pokrmům. 

… 
Mild wine with a fruity aroma, yellow greenish colour and fresh acid. It has a 
delicate, spicy almond flavour. We recommend serving it with vegetable salads, 
cheese, and also with fried dishes.  
 

NOVÝ ZÉLAND / NEW ZEALAND 
 

SAUVIGNON ENDLESS RIVER      0,75 L  395 KČ 
     SUCHÉ / DRY 
Bílé víno s intenzivní a svěží vůní se zelenými tóny citronové trávy, zelených fíků, 
limetek, bílých broskví a zeleného čaje gunpowder. V chuti má tóny zralého 
žlutého ovoce - karamby, mochyně a broskve. 

… 
White wine with intense and fresh aroma with green tones of lemon grass, green 
figs, limes, white peaches and green tea gunpowder. The taste has tones of ripe 
yellow fruit - caramba, mochyne and peaches. 
 



 
 

RŮŽOVÉ VÍNO / ROSÉ WINE 
 

 

                                                                VINAŘSTVÍ SEDLÁK, V. BÍLOVICE 
FRANKOVKA ROSÉ     0,75 L  280 KČ 
ZEMSKÉ / COUNTRY WINE   POLOSUCHÉ / SEMI DRY 
Vůně lesních plodů  je v harmonii s chutí po malinách  a lesních jahodách. Vhodně 
doplní pokrmy z rybího a drůbežího masa. 

… 
The aroma of wild-berries is in harmony with the taste of raspberries and wood-
strawberries. Good companion with fishes and poultry meals. 
 
 
 

 

 ČERVENÁ VÍNA / RED WINES 
 

 
 

                                                                                        MORAVÍNO VALTICE 
FRANKOVKA BARRIQUE    0,75 L  395 KČ 
POZDNÍ SBĚR / LATE HARVEST  SUCHÉ / DRY 
Zráním v barikových sudech víno získalo nádherné vanilkové aroma s jemnými tóny 
červeného bobulového ovoce a hořké čokolády, v chuti sametové s příjemnou 
tříslovinkou. 

… 
Maturing in barriques imparted to it rich vanilla aroma with fine tones of red soft 
fruit and bitter chocolate, velvety taste with pleasing tannins. 
 

ITÁLIE / ITALY 
 

PRIMITIVO CANTINE DE FALCO     0,75 L  335 KČ  
PUGLIA     SUCHÉ / DRY 
Víno je tmavě červené barvy s fialovými odstíny. Intenzivní aroma černého 
bobulovitého ovoce s jemnými květinovými tóny. Chuť je plná, dlouhá a sametová. 

… 
The wine has a dark red colour with volet nuances. Intensive aroma of black 
berries with fine floral tones. The taste is full-boddied, persistent and velvety. 
 

CHIANTI DOCG CANTINE GINI    0,75 L  395 KČ  
TOSCANA    SUCHÉ /DRY 
Lehčí, středně intenzivní aroma, ve kterém převládají tóny třešní, červeného rybízu 
a brusinek. Lehčí a osvěžující chuť s příjemnou strukturou svým charakterem 
kopíruje ovocnou vůni. Víno má svěží závěr. 

… 
Lighter, medium intensive aroma, in which dominate tones of cherries, red 
currants and cranberries. Lighter and more refreshing taste with a nice structure 
copies its fruity typical fragrance. The wine has a fresh finish. 
 
 



FRANCIE / FRANCE 
PINOT NOIR FAMILLE BOUGRIER   0,75 L  330 KČ  
     SUCHÉ / DRY 
Víno lehké červené barvy s buketem červeného ovoce (černého rybízu a třešní), je 
jemné a lehké s ovocnou šťavnatou chutí a výraznou zakulacenou tříslovinou.  

… 
A light red wine with a bouquet of red fruit (black currant and cherry) is delicate 
and light with a fruity juicy flavor and a pronounced rounded tannin. 
 
 

ŠPANĚLSKO / SPAIN 
 
 

CRIANZA BODEGAS LEZA GARCÍA   0,75 L    395 KČ 
RIOJA     SUCHÉ / DRY 
Víno vyrobené z vybraných hroznů původních odrůd této oblasti. Tempranillo, Red 
Garnacha a Mazuelo. Jakmile je fermentace dokončena, víno stárne 12 měsíců ve 
francouzských a amerických dubových sudech, poté se v lahví uchovává po dobu 
nejméně 6 měsíců, aby dokončilo proces dozrávání a kulatosti. Víno s intenzivní, 
brilantní rubínově červenou barvou. Kořeněné víno s náznaky vína z tvrdého 
dřeva. Vůně zralého ovoce, harmonicky smíšené vůně nového dřeva. 

… 
Wine made from selected grapes of the indigenous varieties of the area. 
Tempranillo , Red Garnacha, and Mazuelo. Once the fermentation is completed, 
the wine ages for 12 months in french and american oak barrels, then rests in 
bottles for at least 6 months to complete its maturing process and roundness. 
Wine with an intense, briliant ruby red colour. Spiced wine, with hints of wine 
hardwood. Aromas of ripe fruit, harmoniously blended wieh aromas of new wood. 
 

ARGENTINA / ARGENTINA 
 
 

MALBEC 505 CASARENA     0,75 L  395 KČ 
MENDOZA    SUCHÉ / DRY 
Elegantní víno s ovocitým nádechem a fialovo červenou barvou. Vůně je intenzivní 
s tóny svěžího červeného ovoce. Na patře působí plně, lehce nasládle s jemnými, 
zakulacenými taniny a dlouhou dochutí. 

… 
Elegant wine with fruity, violet reddish colour. The aroma opens its intense tones 
of fresh red fruits. The palate feels full-bodied yet slightly sweetish with soft well 
rounded tannins and a long aftertaste. 
 
 
 
 
 

 
 

            Všechna uvedená vína obsahují alergen č.12 oxid siřičitý a siřičitany 
     All of the above wines contain allergen No.12 sulfur dioxide and sulphites 
  


